Verksamhetsberättelse för Svenska Agilityklubben, SAgiK, 2015
Styrelsen för Svenska Agilityklubben får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2015.
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Inledning
2015-01-01 blev SAgiK huvudman för agilityn.
Styrelsen är Svenska Agilityklubbens verkställande samt förvaltande organ med uppgift att
leda och fördela arbetet inom klubben. De flesta sakfrågor handläggs av kommittéer,
arbetsgrupper och kansli för att, när frågorna så kräver, beslutas i styrelsen.
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Medlemmar
Antal medlemmar per 2015-12-31 var totalt 943 st.
Totala antalet medlemmar har ökat med 263 st.
Medlemsutveckling

Fullbetalande

2014-01-01 2015-01-01 2016-01-01
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0

28
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680

943

Totalt

Ekonomi
2015-01-01 övertog SAgiK ansvaret för klubbens ekonomi. Resultatet före skatt är +342 177 Skr, och
efter skatt +157 186 Skr, mot budgeterat +254 200 Skr.
Skatteverket uppfattning är att klubben skall betala skatt på de pengar som SKK tjänade ihop åt oss
under år 2014. Vår ekonomiska revisor har tagit till sig uppgiften att undersöka om beslutet går att
överklaga.
För klubbens ekonomiska ställning i övrigt lämnas särskild redovisning.

Verksamhetsberättelse Allmän
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Däremellan har VU fattat preliminära
beslut i ett antal ärenden som sedan behandlats vid nästkommande styrelsemöte.
En kanslifunktion har inrättats där Ewa Lundin från JyckeFix är SAgiKs kanslist sedan maj
2015.
Styrelsen har närvarat med representant på samtliga internationella mästerskap. Det har varit
ett nöje att följa vår svenska agility på plats och styrelsen har också passat på att genomföra
internationellt arbete. Vid NM möttes SAgiK och Finska agilityförbundet för att påbörja ett
nordiskt samarbete mellan två huvudmän i agility och under VM deltog SAgiK i ett möte med
NKU.
Styrelsen har också varit på plats som utställare, medlemsvärvare och tillgängliga för att svara
på agilityfrågor vid SM och Stockholmsmässans Hund 2015.
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Verksamhetsberättelse SAgiK tävling
Ett av de arbeten som väckt mest reaktioner hos både medlemmar och icke medlemmar är
införandet av det nya tävlingssystemet SAgiK tävling. Det har under året funnits en
referensgrupp bestående av Mette Björne, Martina Ericsson, Christin Hansson, Lena
Dyrsmeds, Håkan Ericson, Disa Törnvall och Rosemarie Persson, vars uppdrag var att komma
med inspel till Evry om våra specifika önskemål om hur systemet ska se ut och fungera
förutom det som är angivet i kravspecifikationen. Tusen tack för ert arbete!
Därefter har en utveckling- och supportgrupp tillsatts som tillsammans med Evry har fortsatt
att finslipa i detaljer och funktioner. Systemet är långt ifrån färdigt men avtalet löper över de
kommande två och ett halvt åren så vi har all anledning att återkomma i frågan.
Vi vill rikta ett alldeles extra särskilt tack till er som nu lägger ett oändligt antal frivilliga
timmar i utvecklings- och supportgruppen för att bidra till det tävlingssystem vi önskar oss;
Ewa Lundin, Mette Björne, Birgitta Hermansson, Martina Ericsson, Rosemarie Persson,
Malin Elfström, Elin Fahlgren, Mia Lundholm, Ulrika Pettersson, Lena Dyrsmeds och Sofia
Klasson.
Efter att SAgiK tagit in ett flertal offerter från en mängd olika betalningsbolag har det slutits
avtal med Svea ekonomi och Klarna för att hantera betalningarna i SAgiK tävling.

Verksamhetsberättelse Informationskommittén
Sammankallande: Mette Björne.
Medlemmar: Helene Wallskär och Sofia Nyberg.
En av de mer prioriterade frågorna har varit att arbeta för att marknadsföra SAgiK och att öka
antalet medlemmar. Där har Informationskommitténs utveckling av hemsidan och SAgiKs
Facebooksida spelat en betydande roll. Hemsidan är SAgiKs huvudsakliga kommunikation ut
till de agilityaktiva. På hemsidan finns det en nyhetssida där man kan filtrera i olika nyheter.
Det finns också informationssidor och en kalender där både SAgiK och andra föreningar kan
annonsera aktiviteter. Förutom att förmedla nyheter ska hemsidan också vara ett
informationsarkiv så att alla agilityaktiva lättare skall kunna hitta information om till exempel
tidigare SM-medaljörer, årets agilityhund, regelrevideringar och landslag.
SAgiKs Facebooksida har haft drygt 2600 följare under året. På facebooksidan länkar
styrelsen till nyheter på hemsidan men det har även postats lite mer informella nyheter, filmer
och foton från tävlingar och andra aktiviteter.
Under sensommaren utökades servicen att följa SAgiKs nyheter genom att införa en
prenumerationstjänst på hemsidan. Det är i dagsläge cirka 400 personer som prenumererar på
SAgiKs nyheter.
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Verksamhetsberättelse PR-Kommittén
Sammankallande: Hans Nordgren.
Medlem: Anja Jurestam.
PR-Kommittén bildades under året för att arbeta med marknadsföring av SAgiK och förstärka
medlemsvärvningen.
Kommittén har påbörjat arbetet med att knyta kontakter med ett 20-tal företag inom olika
branscher för att inleda ett samarbete om sponsring av klubbens verksamhet.
Sponsorerbjudanden presenteras i tre olika kategorier med olika innehåll där
huvudinriktningen är att knyta långsiktiga samarbetsavtal upp till 5 år.
Olika trycksaker har tagits fram med budskapet att “bli medlem i SAgiK” samt ett antal PRlöp i A3-format med olika innehåll. Meningen med dessa har varit att sprida information om
klubbens verksamhet ut på tävlingsarenorna. PR-löpen och trycksakerna har distribuerats ut
till klubbarnas tävlingsledare med uppmaning att spridas och publiceras på tävlingsplatsen
och också använts vid SM och i SAgiKs monter på HUND 2015.
Det är också framtaget profilkläder som ska bäras av styrelsen eller andra personer som
representerar SAgiK samt profilkläder för försäljning till medlemmar och andra intresserade.

Verksamhetsberättelse Organisationskommittén
Sammankallande: Christianne Simson
Medlemmar: Linnea Björk Timm, Tobias Sjöberg, Maria Törnfeldt, Mija Jansson och
Susanne Streltzer.
Organisationskommittén har i huvudsak arbetat för utvecklingen av arbetssätt för att leda och
fördela uppgifter till kommittéer och arbetsgrupper och att ta fram mallar och
uppdragsbeskrivningar som ska användas som stöd och hjälp i både styrelsens, kommittéers
och arbetsgruppers arbete.
Kommittén har på uppdrag av årsmötet utrett möjligheterna för att kunna starta
aktivitetsgrupper i agility i klubbens regi. Det har också tagits fram kriterier och riktlinjer för
att kunna inrätta en funktion som medlemsombudsman.

Verksamhetsberättelse Funktionärskommittén
Sammankallande: Fredrika Jonasson.
Medlemmar: Thomas Juréhn, Janne Pettersson och Annika Mojanis.
13 nya domaraspiranter har examinerats till agilitydomare. Ett domaravtal är framtaget med
rekommendationer för arvodering av domare. Rekommenderat arvode för tävlingsledare är
framtaget.
”Riktlinjer för agilitydomare” är genomgånget och är i vissa delar uppdaterat och i andra
delar är dokumentet omarbetat. ”Riktlinjer för agilitydomare” kommer att presenteras på
hemsidan under 2016.
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Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén
Sammankallande: Lena Dyrsmeds, t.o.m. 2015-12-15, Rosemarie Persson fr.o.m. 2015-12-16.
Medlemmar: Ellinor Brändström, Per-Inge Ekström, Madelene Stolht-Elmertoft t.o.m. 201512-15.
Den 16 december beslutade styrelsen att utse Rosemarie Persson som sammankallande för
kommittén. Rosemarie fick i uppdrag att till kommande verksamhetsår föreslå nya
medlemmar till kommittén.
Under 2015 har tävlingskommittén haft i uppdrag att löpande hantera ansökta tävlingar vad
gäller godkännande av tävlingar samt behandlat dispensansökningar för tävlingar. Styrelsen
beslutade om nya ansökningsperioder för tävlingar som kommer att börja gälla från 2017.
För att SM ska genomföras i agility varje år behövs lokala arrangörer för genomförandet. En
ny ansökningsblankett har tagits fram med förhoppning att fler ska ansöka om att vara
arrangör.
Många har önskningar om hur ett upplägg av SM skulle kunna se annorlunda ut mot det som
finns idag. En enkät skapades av tävlingskommittén som gick ut till alla medlemmar under
hösten och var tänkt att vara rådande för upplägget av SM 2017. Enkätundersökningen möttes
av synpunkter om att den inte var tillräckligt omfattande gällande förslagens variation varför
ett antal kompletterande frågor har skickats ut till medlemmarna. Resultaten presenteras på
SAgiKs hemsida.
Priser för årets hund och årets lag delades ut under SM 2015.
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Verksamhetsberättelse Utbildningskommittén
Sammankallande: Patrik Borgström.
Medlemmar: Jacqueline Stål och Mette Björne.
Ett antal inkomna dispensansökningar avseende grundkrav för blivande instruktörer har
hanterats av utbildningskommittén. Det har också löpande tagits emot och distribuerats
information om utbildningar. Tillsammans med agilitylärarna ses utbildningsmaterialet för
agilityinstruktörer över för en kommande uppdatering av materialet. Vid ett möte med
Svenska Brukshundklubben diskuterades innehållet i agilityinstruktörsutbildningen. SAgiK
mottog förslag från SBK och lovade att återkomma i frågan.

Verksamhetsberättelse Regelkommittén
Sammankallande: Åsa Wrede:
Medlemmar: Tobias Digréus, Nalle Jansson, Heidi Karanko, Martina Ericsson, Hasse
Sundqvist, Håkan Ericson.
Ett av de mer omfattande arbetena har naturligtvis varit regelrevideringen. Där har funnits
både en kommitté och en särskild arbetsgrupp för att administrera förslaget och ta emot och
bearbeta inkomna synpunkter från klubbar, medlemmar och agilityaktiva i övrigt.
Regelkommittén har under året löpande besvarat frågor om regler och regeltolkningar från
olika håll.
Att ha kontakt med omvärlden är en viktig del i utvecklingen av agilityn, och det har i första
hand skett genomgå sociala media för att utbyta information mellan länder gällande agility
och tävlande.
Tidigare protokoll från domarkonferenser längre tillbaka i tiden har publicerats på SAgiKs
hemsida. Det har också publicerat information om hur pinnar och uppflyttningar från utlandet
fungerar i Sverige samt en lathund översatt till engelska med skillnader mellan svenska och
internationella regler.
En arbetsgrupp för regelrevideringen inför 2017 har arbetat med att ta fram förslag till nya
regler genom enkäter till medlemmar samt möjlighet för klubbar att skicka in svar i
remissförfarande. Denna arbetsgrupp har bestått av Kenth Svartberg, Åsa Wrede, Martina
Ericsson, Dag Brück, Veronica Bache samt Håkan Ericson. Gruppen har haft ett flertal möten,
både fysiska och via telefon samt använt plattformen Base-Camp för regelarbetet.

Verksamhetsberättelse Landslagskommittén
Sammankallande: Maria Lönnberg.
Medlemmar: Andreas Silfverberg och Katharina Holmér samt Caroline Lindqvist och Nils
Lindqvist som också bildar landslagsledning.
SAgiK har också försökt skapa goda möjligheter för att få fram ett slagkraftigt landslag som
kan hävda sig i den internationella eliten. Vi tycker att vi lyckats riktigt bra genom
landslagsledaren Caroline Lindqvist och hennes bicoacher Nils Lindqvist, Jeanette Johansson
och Andreas Silfverberg. Resultaten har varit goda från både mer erfarna och nyare ekipage.
Världsmästerskapen i Bologna, Italien där Jouni Orenius tog ett brons tillsammans med Neela
i Large.
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Nordiska mästerskapen i Lieto, Finland där Sverige tog tre medaljer.
Kitty Gustafsson med Glimmagårdens Elektra K tog silver i large.
Patrik Rosendal med En-sam tog guld i medium.
Jannie Abelsson-Svensson med Burningstep's Dragonforce tog silver i small.
European Open i Riden, Tyskland där Linda Enberg tog ett silver tillsammans med
Badbeauty's Beautiful Girl i small.

Etik o Policy
Hundetikkommittén arbetade under 2014 för att ta fram etisk policy för agility samt arbetade
för att öka medvetenheten om hur agility bör bedrivas under tävling och träning så hundarnas
hälsa inte äventyras. SAgiK målsättning är att Svensk agility ska vara en förebild för
omvärlden i hur vi hanterar våra hundar och arbetar för att förebygga skador. Detta
förebyggande arbete genomsyrar kommittéernas och styrelsens arbete och tas om hand av
framförallt regelkommittén och utbildningskommittén.

Slutord
Styrelsen vill härmed avsluta årets berättelse med ett varmt tack till alla medlemmar som
bidragit till fortsatt arbete för agilityns framtid.
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