Verksamhetsplan för Svenska Agilityklubben, SAgiK, 2015

Styrelsens övergripande inriktning för 2015
Från 2015-01-01 är SAgiK huvudman för agility.
Styrelsen måste fortsätta att utveckla arbetssättet med att leda och fördela uppgifter till kommittéer
och arbetsgrupper.
En kanslifunktion måste startas upp senast 2015-05-01.
Fortsatt fokus behöver läggas på marknadsföring och medlemsvärvning vilket inkluderar
marknadsföring av klubben, fortsatt utveckling av hemsidan och framtagande av sponsorpaket.
Ett fortsatt arbete för utvecklande av ett förbättrat tävlingssystem kommer att krävas.
Utbildningssatsningen behöver fortsätta för att trygga tillgången till funktionärer.
Nya regler för Årets Agilityhund ska implementeras.

Verksamhetsplan tävlingskommittén
Fortsätta jobbet med tävlingssystem.
Godkänna agilitytävlingar. Behandla dispenser.
Bistå SM-arrangören med boenden till domare, medaljer och diplom till deltagare mm. Ta fram
arrangör för SM 2016 och eventuellt även till SM 2017. Föreslå domare till 2016 års SM.
Ta fram SM-bestämmelser för 2016. Ta fram förslag för upplägg på SM 2017.

Verksamhetsplan internationella kommittén
Lathunden med regelskillnaden översätts till engelska.
Information om hur pinnar och uppflyttningar från andra länder fungerar i Sverige ska läggas ut på
hemsidan.
Delta på möten med FCI och NKU (genom PtK).
Representera svensk agility i internationella sammanhang.
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Verksamhetsplan organisationskommittén
Syfte och mål: Organisationskommittén ska verka för att stödja organisationer i såväl SAgiKs styrelse
som för agilityaktiva lokalklubbar. Detta sker genom att utarbeta policys och mallar i avsikt att
underlätta för organisationen att arbeta vidare mot gemensamma mål och visioner.
Organisationskommittén ska under året arbeta för att implementera värdegrunden och
likabehandlingspolicyn i allt arbete som rör SAgiK samt kommunicera ut den till våra medlemmar och
agilityaktiva. OK fortsätter att stödja styrelsens arbete genom att följa upp och utvärdera de mallar
för beslutsordning, förslag till beslut med flera som tagits fram under föregående år.

Verksamhetsplan landslagskommittén
Syfte och mål: Landslagskommittén ska verka för att Sverige har ett landslag i agility som kan hävda
sig i internationella sammanhang genom att skapa förutsättningar för Sveriges agilityekipage att
kunna delta i uttagningstävlingar och möjliggöra deltagande vid de olika mästerskapen. En
målsättning är att Sveriges agilitylandslag fortsätter att hävda sig i den internationella eliten och att
Sverige tar medaljer i alla storleksklasser individuellt och i lag. LLK ska under året arbeta för att skapa
förutsättningar för ovanstående mål.
LLK ska planera och genomföra uttagningstävlingar vad gäller såväl regelverk för uttagning som plats
att vara på och rekrytering av tävlingsledare, domare och övriga funktionärer. LLK följer upp och
utvärderar årets uttagningsförfarande vad gäller såväl resultat som nöjdhet. Årets
uttagningsförfarande utvärderas också i förhållande till vår värdegrund och jämlikhetspolicy ”Alla är
lika viktiga”.

Verksamhetsplan funktionärskommittén
Att utnämna ny sammankallande i kommittén, samt att utöka den med två personer.
Att ta fram anvisningar för kontaktfältsdomare och mentorer till domaraspiranter.
Att ta fram ekonomiska rekommendationer för domare, kontaktfältsdomare, tävlingsledare,
mentorer samt examinatorer.
Att bilda en projektgrupp som har till uppgift att ta fram förslag till hur man ska kvalitetssäkra
domaruppdraget.
Att ta fram förslag till bestämmelser om utnämning och anvisningar för honnörsdomare.
Att ta fram checklista för domare att använda i samband med tävling innehållande kvalitet på hinder,
underlag, funktionärer, mm. för att ge feedback till tävlingsledare.
Att vara ett stöd till domare, kontaktfältsdomare, tävlingsledare, mentorer för domaraspiranter samt
examinatorer i deras uppdrag.
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Verksamhetsplan hundetikkommittén
Arbetet med de prioriterade områdena fortsätter. Fokus kommer att ligga på inventeringen av
potentiella djurskyddsproblem inom agility. Målet är att vi får en hög medvetenhet om hur agility bör
bedrivas under tävling och träning så att hundarnas väl och ve inte äventyras. Arbetet mot SJV
fortsätter där målet är att vi inom SAgiK ska göra ett så gott djurskyddsarbete så att vi med god
marginal efterföljer de föreskrifter och lagar som reglerar djurskyddet i Sverige. Vi bör sträva efter att
vara en förebild i Hundsportsverige när det gäller hur vi hanterar hundar och förebygger skador.

Verksamhetsplan regelkommittén
Regelrevideringsarbetet fortsätter enligt den utarbetade planen. ReG lägger fram preliminärt förslag i
april, klubbar får yttra sig under perioden maj-augusti, ReG sammanställer yttranden och lägger ett
slutgiltigt regelförslag vid årets slut. Arbetet med etisk policy och domaranvisningar fortgår, och RK
kommer kontinuerligt att arbeta med de regelfrågor som uppkommer.

Verksamhetsplan, utbildningskommittén (lärardelen)
Uppdatera A2-kompendium.
Utveckla A1- samt A2-kompendier.
Arbeta fram en arbetsplan för agilitylärarutbildning.
Fastställa krav för utbildningar 2016.
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