Svenska Agilityklubben 10 – 2016
2016-10-08-09
Närvarande
Christianne Simson Ordförande
Åsa Wrede Vice Ordförande
Fredrika Jonasson Sekreterare
Sven Åfeldt Ledamot
Tobias Sjöberg Ledamot
Patrik Borgström Ledamot
Rosemarie Persson Suppleant
Anja Jurestam Suppleant
Anna-Lena Nilsson Suppleant
Adjungerade
Ewa Lundin kanslist SAgiK
Per-Inge Johansson SKK från em 8/10
Frånvarande
Hans Nordgren Suppleant
§123 Mötet öppnas
§124 Val av justerare – Åsa Wrede
§125 Dagordningen godkänns med tillägg
§126 Föregående protokoll läggs till handlingarna
§127 VU-beslut/E-postbeslut VU Inga beslut
§128 Vi har fått in 2 ifyllda Tyck Till-formulär med synpunkter rörande bankonstruktion vilket
kommer att tas upp på domarkonferensen.
Inkommen skrivelse hanteras VU.
Beslut: Åsa Wrede tillsammans med medlemmarna tar fram ett förslag för nollmerit.
Beslut: Godkänner ansökan om att få bli en aktivitetsgrupp.
Beslut: Godkänner ansökan om att få bli en aktivitetsgrupp.
§129 Ekonomi- Sven Åfeldt rapporterade
§130 Påminnelse om att vi är alltid styrelseledamöter när vi skriver på sociala medier
§131 SM-domaravtalen godkänns och skickas ut till domarna
§132 Beslut: Medlemsregister 2017, vi köper tjänsten av SKK
§133 Beslut: Christianne Simson och Ewa Lundin är representanter på Stockholmsmässan, ingen
uppvisning i aktivitetsringen i år eftersom vi kommer att ha monter i anslutning till agilitytävlingen.
§134 Årshjul – Se bilaga
§135 Beslut: Anna-Lena Nilsson och Tobias Sjöberg jobbar vidare med att få in underlag från
agilitylärarna för att kunna revidera utbildningarna för agilityinstruktörerna.
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§136 Beslut: Tillfråga 2 personer om de vill bli honnörsdomare, Christianne skickar förfrågan från
styrelsens mail.
§137 SAgiK tillsammans med SKK genomför ett pilotprojekt där vi avtalsansluter ett antal privata
hundhallar. Projektet innebär att de privata hallarna får arrangera såväl officiella som inofficiella
tävlingar på samma villkor som lokala klubbar anslutna till SKK. Det innebär att auktoriserade
agilitydomare har rätt att döma på tävlingarna.
§138 En ny landslagsledning skall utses och i första hand tillfrågas personer som varit med
föregående år.
Beslut: Tillfråga Petr Pupik, Mirja Lapanja, Jan Egil Eide, Sari Mikkilä och Andreas Silfverberg om att
döma på LLU
§139 Anna-Lena Nilsson förde över punkter på åtgärdslistan från gamla OK
§140 Lämna in ett förslag till CS på en FCI-representant och förslag till PtK.
§141 Christianne Simson och Rosemarie Persson rapporterade från VM 2016
§142 Christianne Simson blir projektledare för VM 2018, samt arrangör för NM 2017.
§143 Beslut: SAgiK tackar ja till Galicans erbjudande om att sponsra med hinderpark och tidtagning
på VM
§132 Övriga frågor; Policyn för agilitytävlingar godkänns och läggs ut på hemsidan.
Styrelsen informeras om det fortsatta arbetet med SAgiKtävling som fortskrider enligt plan.
Åtgärdslistan är snart fullständigt klar och fem storlekar ska införas i systemet. Styrelsen informeras
om att Jonas Erlandsson har valt att lämna sin tjänst på Evry och börjar ett nytt arbete vid ett annat
företag. Jonas finns kvar till den 15 december.
§121 Nästa möte 10 november kl. 19.30
§122 Mötet avslutas

_________________________
Ordförande Christianne Simson

___________________________
Sekreterare Fredrika Jonasson

____________________
Justerare Åsa Wrede
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