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Närvarande
Christianne Simson Ordförande
Åsa Wrede Vice Ordförande
Fredrika Jonasson Sekreterare
Sven Åfeldt Ledamot
Patrik Borgström Ledamot
Anja Jurestam Suppleant
Anna-Lena Nilsson Suppleant

Adjungerade
Ewa Lundin kanslist SAgiK
Per-Inge Johansson deltog 6/8
Frånvarande
Rosemarie Persson Anmält förhinder
Tobias Sjöberg Anmält förhinder
Hans Nordgren Anmält förhinder

§93 Mötet öppnas
§94 Justeringspersoner
Jämte ordf och sekreterare för mötet beslutas att Fredrika Jonasson justerar protokollet.
§95 Dagordningen fastställdes med tillägget skrivelser
§96 Föregående protokoll är inte justerat.
§97 Inga VU-beslut/E-postbestlut
§98 Ekonomi
Det finns klubbar som är väldigt sena att slutrapportera sina tävlingar, det gör att vår kassör får
problem med att få kontroll över ekonomiredovisningen.
Beslut: Vi kommer att gå ut med information till våra TL om att tävlingen ska vara slutrapporterad till
den 15:e månaden efter avslutad tävling.
§99 Skrivelser
Inkommen skrivelse nr 1 hanteras av VU och funktionärskommittén
Inkommen skrivelse nr 2 besvaras
Inkommen skrivelse nr 3 besvaras
Inkommen skrivelse nr 4 besvaras
Inkommen skrivelse nr 5 besvaras
Inkommen skrivelse nr 6 besvaras
Inkommen skrivelse nr 7 besvaras
Inkommen skrivelse nr 8 besvaras
Inkommen skrivelse nr 9 besvaras
Inkommen skrivelse nr 10 besvaras
Inkommen skrivelse nr 11 är besvarad
Inkommen skrivelse nr 12 besvaras
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§100 Styrelsens arbetsmiljö/FB
- våra roller och förväntningar på oss
En samlad styrelsemail skapas för att underlätta för varje individ i styrelsen. Adressen blir
styrelsen@sagik.se
§101 SAgiK-tävling
Information om läget i SAgiK-tävling och utvecklingen av systemet.

§102 Återauktorisering av domare & tävlingsledare
Beslut: Skriftligt och praktiskt prov ska genomföras för återauktorisering av domare och
tävlingsledare.
§103 LLU, krav för deltagande
Frågan remitteras tillbaka till gruppen för LLU och dess genomförande.
§104 Förändrat arbetssätt
Beslut: förändra styrelsens arbetssätt mot ett mer medlemsbaserat inflytande.
§105 Rapport från kommittéer
- Utbildningskommittén
Tobias skickar rapport från utbildningskommittén.
- Organisationskommittén
Anna-Lena rapporterar från organisationskommittén
- Funktionärskommittén
Fredrika rapporterar från funktionärskommittén och meddelar att; Domarkonferensen är den 2527/11 2016, start fredag 25/11 kl 16.00 avslutas söndag 27/11 kl 15.00 svar om deltagande, hund
antal nätter osv till anmalan@sagik.se
Inkommen skrivelse nr 2016-13 besvaras
- Tävlingskommittén
Rosemari skickar rapport från tävlingskommittén
- Landslagskommittén
Christianne rapporterar från landslagskommittén
- Informationskommittén

- Regelkommittén
Åsa rapporterar från regelkommittén
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- PR/Sponsring
Hans skickar rapport från PR-kommittén
§106 Dator till kansli
Beslut: Dator som tillhör SAgiK skall inköpas

§107 Lokal kansli
Beslut: Lokal för dels förråd av SAgiK-material dels ev kontor skall hyras

§108 Kennelfullmäktige 2017
Ordförande utses att delta i kennelfullmäktige 2017 med vice ordförande som reserv eller om möjligt
följer även vo med som observatör.
Beslut: Vi kommer motionera om championat för alla hundar.
§109 Övriga frågor
- Per-Inge Johansson gav oss information och uppdateringar från SKK. Däribland att vi får OK på
regelrevisionen från SKK vad gäller hinderutförande och fem storleksklasser. Han berättar även att
regelrevisionen betraktas som mycket väl genomarbetad och genomförd.
- Med anledning av att de representanter från styrelsen som befinner sig på mästerskap inte är
garanterade förutsättningarna för en god uppdatering till medlemmarna så ska SAgiK söka efter
någon person som får i uppdrag att uppdatera via SAgiK Facebook vid de olika mästerskapen.
- Stockholm hundmässa 3-4 december 2016
Beslut: Styrelsen uppdrar åt PR/info att ta fram material för Hundmässan i december.
§110 Nästa möte
Nästa möte: Telefonmöte 2016-09-15
§111 Mötet avslutas

_________________________
Ordf Christianne Simson

_________________________
Sekreterare för mötet Ewa Lundin

_________________________
Justerare Fredrika Jonasson
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