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Verksamhetsberättelse för Svenska Agilityklubben, SAgiK, 2016. 
 

Styrelsen för Svenska Agilityklubben får härmed avge följande verksamhetsberättelse omfattande 

2016. 

Styrelse 
Christianne Simson ordförande 

Åsa Wrede  vice ordförande 

Sven Åfeldt  kassör 

Fredrika Jonasson sekreterare  

Patrik Borgström ledamot 

Tobias Sjöberg ledamot 

Rosemarie Persson  ledamot 

Anja Jurestam  suppleant 

Hans Nordgren suppleant  

Anna-Lena Nilsson suppleant 

Mette Björne  suppleant t.o.m 2016-06-01 

 

Revisorer 
Jonas Ekman RL  revision  ordinarie 

Monica Karlsson ordinarie 

Anne Eriksson RL revision suppleant 

Eva-Britt Stolt   suppleant 

Valberedning  
Johanna Ehlin   sammankallande 

Eva Persson 

Mikaela Holegård 

Kommittéer 
Styrelsens ledamöter och suppleanter har också varit sammankallande i de 8 olika kommittéerna 
som har bestått av; 
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Organisationskommittén med sammankallande Anna-Lena Nilsson och medlemmar Linnea Björk 
Timm, och Susanne Streltzer. 
Funktionärskommittén har haft Fredrika Jonasson som sammankallande av medlemmarna Thomas  
Juréhn, Janne Pettersson och Annika Mojanis. 
Tävlingskommitténs sammankallande var Rose-Marie Persson med medlemmar Malin Tångring och 
Cili Blomgren 
PR-kommittén har sammankallats av Hans Nordgren med Anja Jurestam som medlem. 
Utbildningskommittén har haft Tobias Sjöberg som sammankallande och enda ledamot. 
Mette Björne har varit sammankallande för informationskommittén som bestått av Helene Wallskär 
och Sofia Nyberg. 
Regelkommittén har sammankallats av Åsa Wrede med medlemmar Tobias Digréus, Nalle Jansson, 
Heidi Karanko, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist, Håkan Ericson. 
Landslagskommittén har bestått av landslagsledare Caroline Lindqvist och Nils Lindqvist med stöd av 
ordförande Christianne Simson 
 
När kommittéerna upplöstes i augusti så fortsatte respektive sammankallande att vara 
huvudansvarig för frågan. 

Inledning 
Styrelsen är Svenska Agilityklubbens verkställande samt förvaltande organ med uppgift att leda och 
fördela arbetet inom klubben. De flesta sakfrågor handläggs av ansvarspersoner för de olika 
verksamhetsområdena, sakkunniga arbetsgrupper och kansli för att, när frågorna så kräver, beslutas i 
styrelsen.   

Verksamhetsberättelse 
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten varav hälften fysiska möten och hälften 
telefonmöten. Däremellan har VU fattat ett mindre antal preliminära beslut som sedan behandlats 
vid nästkommande styrelsemöte. 
Styrelsen har också hanterat ett större antal inkomna skrivelser samt fattat beslut om åtgärder om 
funktionärer. 
Styrelsen har närvarat med representant vid internationella mästerskap som VM och European open. 
Det har varit ett nöje att följa vår svenska agility på plats och styrelsen har också passat på att 
genomföra internationellt arbete. Styrelsen har också varit på plats som utställare, medlemsvärvare 
och tillgängliga för att svara på agilityfrågor vid SM och Stockholmsmässans Hund 2016. 
Den första domarkonferensen i SAgiKs regi genomfördes sista helgen i november för mer än 50 
domare. 
 

Medlemmar 
Antal medlemmar per 2016-12-31 var totalt 1 099 st. 
Totala antalet medlemmar har ökat med 157 st. 
  



 

 

 

 

Sida 3 (6) 

 
 
Medlemsutveckling 2014-01-01 2015-01-01 2016-01-01 2017-01-01 

Fullbetalande 113 539 751 912 

Familje 10 29 39 45 

Ungdom 1 83 121 135 

Utland 0 1 3 3 

Funktionär 0 28 29 2 

Totalt 124 680 943 1 099 

 

Ekonomi 
Resultatet för året är - 200 621 Skr. 

Skatteverkets mening är att klubben skall betala skatt på de pengar som SKK tjänade ihop åt oss 
under år 2014. Det visa sig vid närmare granskning hos Skatteverket att ideella föreningar som har 
ett ekonomiskt överskott som motsvarar 20 % eller mer av den totala omsättningen skall betala skatt 
på överskottet. 
För klubbens ekonomiska ställning i övrigt lämnas särskild redovisning. 

Hemsidan 
Hemsidan har under året varit i en förvaltningsfas där inga större nya utvecklingar har införts, men 

fokus har legat på att uppdatera väsentlig information till Sveriges agilityaktiva. Som ett axplock har 

ny information varit löpande nya instruktörsutbildningar, nytt kompendium för tävlingsledare samt 

en av de största av de alla - agilityns nya regler som trädde i kraft 2017-01-01. 

Hemsidan används som det primära sättet att kommunicera information till agilityaktiva i Sverige. 

Detta innefattar både ny och för stunden relevant information, samt arkiv av äldre listor som SM-

medaljörer, landslagsprestationer etc. 

På Facebook har SAgiK haft cirka 3300 följare under det gångna året. Här har länkar till nyheter på 
hemsidan, bilder och filmer från mästerskap samt andra aktiviteter som styrelsen deltagit i lagts upp. 

Sponsor och PR 
Sponsoravtal har knutits med Agria Djurförsäkringar. 
Agria bidrar bland annat med en årlig ekonomisk ersättning i form av stöd till landslag, stipendier, 
sponsor för SM och övriga tävlingar arrangerade av SAgiK samt önskar instifta en årlig återkommande 
tävling i form av en Agria Agility Cup.  
Ett antal annonser i tävlingssystemet, sk radannonser, har också införts under året. 
SAgiKs webshop sjösattes under året där det finns ett brett utbud av profilkläder för många 
smakriktningar. Regelböcker och tävlingsböcker samt vouchers kan också köpas via shopen. 
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Organisation 
Styrelsen beslutade om att införa ett förändrat arbetssätt för att öka medlemmars möjlighet att 
påverka och medverka. Förändringen innebär att SAgiK avslutade sina kommittéarbeten under året. 
Införandet av det förändrade arbetssättet kommer att ske successivt. 
Under året har SAgiKs första aktivitetsgrupper startat i Hudiksvall, Växjö och Söderköping.  
I och med detta har ett informationsblad tagits fram utifrån de frågeställningar som uppkommit. 
Årshjul har använts som modell för SAgiK’s styrelsearbete. 

Domare och Tävlingsledare 
Funktionärskommittén har fram till årsmötet mars 2016 bestått av Fredrika Jonasson, 
sammankallande, Thomas Juréhn, Annika Mojanis och Janne Pettersson.  
Under året har det planerats och genomförts en domarkonferens 25–27 november. 
Tävlingsledarkompendiet har blivit uppdaterat och efter en remissrunda hos 10 auktoriserade 
tävlingsledare ligger det nu publicerat på SAgiKs hemsida. En uppdatering av domarkompendiet är 
påbörjat. 
 
 

Tävling 
Tävlingskommittén hade fram till augusti, då kommittéerna upplöstes, i uppdrag att löpande hantera 
ansökta tävlingar vad gäller godkännande av tävlingar samt behandlat dispensansökningar för 
tävlingar. Från och med augusti har uppdraget skötts av kansliets Ewa Lundin och Fredrika Jonasson.  

Kriterier och rutiner för val av SM-domare har tagits fram. 
 En blankett med anvisningar för att underlätta ansökan om att få arrangera SM finns framtagen och 
återfinns på hemsidan.  
Rutiner för att behandlingen av tävlingsansökningar löper smidigt har setts över.  
SM genomfördes under 2016 i Växjö där också priser för årets hund och årets lag delades ut i 
samband med invigningen. Fullständiga resultatlistor finns på hemsidan och i SAgiKtävling. 
 
SAgiK tävling fortsätter att utvecklas enligt beställning. 
Vi vill rikta ett särskilt tack till vår frivilligsupport Ulrika Pettersson, Elin Fahlgren, Fredrika Jonasson, 
Malin Elfström och Ewa Lundin som hanterar alla frågor som kommer in till supporten.  
 
Årets landslag har letts av Caroline Lindqvist med assist av Nils Lindqvist och Jeanette Johansson. 
Resultat och bilder från mästerskapen återfinns på hemsidan. Joakim Persson var fotograf på årets 
VM i Spanien. 
Landslagsuttagningens poängberäkning har utvärderats. 
 
En arbetsgrupp för att planera och genomföra VM i agility 2018 i Kristianstad har satts ihop. Gruppen 
består av Christianne Simson ordförande ansvarig ekonomi och avtal, Stewe Simson projektledare, 
Jonas Erlandsson teknik, Ulrika Pettersson Facebook och hemsida, Ida Qvarnström funktionärer, Mia 
Lundholm priser och ceremonier. Ewa Lundin adjungerad administratör och Nalle Jansson mentor. 
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OBS! Åren 2013 och 2014 visar statistik för antalet genomförda starter. Åren 2015 och 2016 visar 

statistik för antalet betalda starter. 

Regler 
Regelkommittén har under 2016 bestått av: Åsa Wrede (sammankallande), Tobias Digréus 
Nalle Jansson, Heidi Karanko, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist och Håkan Ericson.  
Kommittén har under året besvarat löpande frågor om regler och regeltolkningar via mail.  
Kommittén har även haft kontakt med omvärlden genom nätverk på sociala media för att dela  
erfarenheter med andra länder om agility och tävlande.  
 
Arbetsgruppen för regelrevideringen inför 2017 har under året arbetat med att få de nya reglerna 
godkända av Prov- och tävlingskommittén. Skrivelser har besvarats och ett överklagande gällande 
oregistrerade hundar lämnades in. Detta fick dock avslag i PtK.   
Arbetsgruppen har bestått av Kenth Svartberg, Åsa Wrede, Martina Ericsson, Dag Brück, Veronica 
Bache och Håkan Ericson. Gruppen har haft telefonmöten samt använt plattformen Basecamp för 
regelarbetet.  
 Åsa Wrede och Kenth Svartberg har också deltagit i möte med SKK angående utvärdering av  
regelrevideringsprocesserna i de olika klubbarna tillhörande SKK. SAgiK ses som en förebild för hur  
framtida regelrevideringsprocesser kan genomföras i SKKs samtliga verksamheter.  
Dokument med information om övergången till nya reglerna har tagits fram av styrelsen. Kansliet har 
varit behjälplig att administrera dessa till domare, tävlingsledare och tävlande via mail och hemsida. 
En FAQ (frequently asked questions) om frågor kring mätning inför de nya storlekarna finns på 
hemsidan.  

2013 2014 2015 2016

Lag 10 255 16 672 12 988 13 316

Inofficiella 8 521 9 812 13 891 11 340

Officiella 89 512 101 130 123 906 121 834
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Slutord 
Styrelsen vill härmed avsluta årets berättelse med ett varmt tack till alla medlemmar som bidragit till 
fortsatt arbete för agilityns framtid. 
 

Styrelsen för Svenska Agilityklubben 
 
 
 
Christianne Simson 
ordförande      
 
Åsa Wrede      Sven Åfeldt 
vice ordförande     
 kassör 
 
 
Fredrika Jonasson     Patrik 
Borgström 
Sekreterare      ledamot 
 
Rosemarie Persson     Tobias 
Sjöberg 
ledamot      ledamot 
 
Anja Jurestam      Hans 
Nordgren 
suppleant      suppleant 
      
Anna-Lena Nilsson      Mette Björne 
20160601 
suppleant      suppleant 

 

 

 

 


