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§ 160-184

Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 30 oktober 
2014. 

Närvarande 

Per-Inge Johansson ordförande  (från punkt 170)

Christianne Simson ledamot 

Kenth Svartberg ledamot 

Sven Åfeldt ledamot 

Åsa Wrede ledamot 

Linn Magnusson ledamot

Mette Björne suppleant 

Anna Karin Andersson suppleant 

Yvonne Fång suppleant 

Lena Dyrsmeds suppleant  (från punkt 170)

Håkan Ericson adjungerad, SKKs kansli 

Anmält förhinder: 

Thomas Szabo ledamot 

§ 160 Mötet öppnas 

Svenska Agilityklubbens vice ordförande Christianne Simson hälsade de närvarande välkomna och 
öppnade mötet. 

§ 161 Justering 

Beslöt styrelsen att jämte ordföranden kommer Linn Magnusson att justera protokollet. 

1



§ 162 Dagordning 

Beslöt styrelsen att efter någon justering godkänna föreslagen dagordning. 

§ 163 Föregående protokoll 

Protokollet från 25 september lades till handlingarna. 

§ 164 E-postbeslut och VU-beslut

Per capsulam: beslut att föreslå 5 pinnar som grund för diplom till PTK

§ 165 Information från SKKs kansli

Ekonomin ser mycket bra ut sett mot budget. Klubben har 1/10 714 medlemmar. SKK administrerar 
medlemsregistret även 2015. Domare: 8 av 12 från utbildningen i maj klara.  Tävlingsledare: 56 nya 
under året. A1: 41 nya under året.  A2: 13 nya under året.

Organisationsnummer är ordnat och pg finns från 1 januari.

§ 166 Informationskommittén (Yvonne Fång)

Den nya hemsidan är under konstruktion. Mailadresserna bör bli klara samtidigt som hemsidan. 
Facebooksidan görs parallellt och publiceras samtidigt.

§ 167 IT-kommittén (Thomas Szabo ej närvarande)

Ingen rapport.

§ 168 Organisationskommittén (Christianne Simson)

Har möte i november.

§ 169 Utbildningskommittén (Mette Björne)

Diskussion om A1-utbildningen redan innehåller hundkunskap eller om detta bör vara en enskild 
kurs. 

Kommer att uppdatera kompendierna för material till A1 och A2 och där baka in hundkunskapsdelen.
Kommer med ett förslag till innehållsförteckning till nästa möte.

§ 170 Funktionärskommittén (Sven Åfeldt)

Ytterligare en domarutbildning genomförd. Det teoretiska provet skrevs under utbildningshelgen. 

En fråga om man kan bli tävlingsledare innan 18 års ålder har inkommit, frågan bordläggs till nästa 
möte. 

Tävlingsledarlistan uppdateras med de som inte längre är auktoriserade. Planeras läggas tillgänglig på
hemsidan likt domarlistan när vi vet att den är korrekt.
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§ 171 Tävlingskommittén (Lena Dyrsmeds)

Alla ansökta tävlingar utom två är godkända för nästa år. De två icke-godkända ligger nära varandra 
geografiskt. Tävlingskommittén beslutade att låta den ena klubben arrangera klass I och den andra 
klubben klass II och III så det inte krockar.

Har gjort en provisorisk mailadress.

§ 172 VU

SAgiK har tagit del av PtKs beslut att avauktorisera Nils Lindqvist som domare då han dömt World 
Agility Open som inte är godkänd av FCI. SAgiK anser detta vara en personfråga och att Nisse bör 
överklaga/begära omprövning av beslutet om avauktorisationen om han så önskar. SAgiK önskar få 
klarhet i hur funktionärande på icke-FCI-godkända arrangemang ska hanteras i framtiden. Detta 
påverkar agilityn i hög grad, det blir allt vanligare med klubbar och föreningar som inte är 
medlemmar i SKK-organisationen.

§ 173 Regelkommittén: (Kenth Svartberg)

1 förslag till regelrevideringen har hittills skickats in, deadline är i december. Indikationer på att det 
kommer en hel del förslag.

SBK-tävling kan ge svar på hur många aktiva det finns i varje klubb samt hur många tävlingar 
arrangörer ordnar. Detta för att se hur många aktiva som ligger bakom varje förslag. SBK vill ha 
betalat för detta.

Beslut: Kommittén får i uppdrag att köpa nödvändig information från SBK

Diskussion om tidtagningsutrustning som sitter ihop i underkant. Det finns ett flertal sådana i landet 
som enligt SBKs anvisningar som SAgiK ärvt i övertagandet inte är godkända. Så länge det står i 
reglerna att startlinjen ska vara 30 cm framför första hindret blir det hopptekniskt ett hinder med 
annan hoppteknik än ett vanligt hopp. Sista hindret kan se ut som en oxer baklänges. 
Tidtagningsutrustningarna är dock tillförlitliga och fungerande även om de får stå dikt an mot 
första/sista hindret.

Beslut: Frågan om startlinjens placering tas till regelrevideringen

 § 174 Landslagskommittén 

Förslag på medlemmar: Linn Magnusson, Andreas Silfverberg, Jonas Erlandsson. 

Beslut: dessa ingår i kommittén.

Landslagsuttagning 2015: Hallen är bokad. Teknisk arrangör ej klar, väntar på svar. Telefonmöte 
planeras till nästa vecka. Sponsorer: kontakt med agilityhinder.se som ska komma med ett förslag 
med vad de kan erbjuda och önskar.

Information: Nya regler för Nordiska Mästerskapen (5 deltagare i lag, de 3 bästa räknas. 10 ekipage 
från varje land får delta individuellt). Kommittén diskuterar hur stort landslag som är rimligt att ha.
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Omröstning bland de inkomna ansökningarna till landslagsledning genomfördes:

Beslut: Caroline Lindqvist tilldelas uppdraget som landslagledare för 2015 efter enhälligt resultat i 
omröstningen. 

Beslut: Nils Lindqvist antas som biträdande landslagsledare efter enhälligt resultat i omröstningen.

Styrelsen tackar för ansökningar som kommit in.

(Linn Magnusson deltog ej i beslut pga jäv, Åsa Wrede samt Anna-Karin Andersson deltog ej pga ej 
insatta i frågan, Per-Inge Johansson röstade ej då röstningen redan avgjorts)

§ 175 Internationella kommittén (Åsa Wrede)

Medlemmar: Andreas Silfverberg har bytt kommitté till landslagskommittén.

§ 176 Etikkommittén (Kenth Svartberg)

Medlemmar: Karin Augustsson har lämnat kommittén pga sjukdom.

Ett dokument om agilityetikett har arbetats fram och föreslås till klubben. Dokumentet ska  ses som 
levande och kan ändras vid behov. Organisationskommittén kommer att fylla på med ”människoetik”.

Beslut: Dokumentet ska läggas ut på hemsidan när den grafiska profilen är klar.

Regelförslag framtaget angående skadeperspektivet som kommer att skickas till regelrevideringen.

§ 177 Sponsring (Christianne Simson) 

Telefonmöte med Doggy planerat till nästa vecka. Förslag tas fram i samarbete med dem och 
kontrakt bör kunna skrivas innan nyår.

§ 178 VM 2017 (Åsa)

Det har ännu inte inkommit några besked från Hässleholms Hundungdom huruvida de önskar ta på 
sig det tekniska och ekonomiska ansvaret. Det har inte heller visats något skriftligt avtal eller beslut 
från regionen angående den ekonomiska biten. Åsa tar kontakt med Hässleholms hundungdoms 
styrelse i frågan.

§ 179 Årsmöte 2015

Christianne bokar lokal i Uppsala för årsmöte och när bokningen är bekräftad läggs information ut på 
hemsidan. Datum är 22 mars. Kontakt med IT-kommittén för att undersöka om årsmötet kan sändas 
via webben. Förslag om att utlysa föreningsmöte omedelbart efter årsmötet där frågor kan ställas via
chat/mail till styrelsen. 

§ 180 Tävlingssystem 2015 (Per-Inge, Christianne)

Möte är bokat med SBK om att förlänga avtalet med SBK-tävling. 

VU har kontakt med Evry om förstudie angående eventuellt nytt system.
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§ 181 SAgiKs kansli (Per-Inge)

Ett avlönat kansli är nödvändigt för vår stora verksamhet.

Beslut: uppdras åt VU att jobba vidare med lösningen kring kansliet.

 § 182 Övriga frågor  

Förfrågan har inkommit från Sveriges Hundungdom med frågan om samarbete om en 
föreläsningsturné i samarbete med Studiefrämjandet riktat mot agilityinstruktörer i Malmö, 
Stockholm samt någon stad i Norrland. Styrelsen tycker att detta verkar intressant och medverkar 
gärna. Mette Björne går vidare i kontakten med detta.

SagiK kommer att ha en monter på mässan i Stockholm i december. Håkan lämnar in blankett med 
Yvonne Fång som kontaktperson. Christianne och Sven kommer att finnas på plats. Dessa personer 
får fritt utforma montern. Budget föreslås via mail. 

 § 183 Nästa möte  

Möte på SKKs kansli 7 december kl 10.00

§ 184 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

______________________________________ _________________________________

Ordförande Vice ordförande

______________________________________ _________________________________

Justerare Linn Magnusson Sekreterare
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