Svenska Agilityklubben

SAgiK Kommittéer/Arbetsgrupper/Sammankallande
Kommittéerna/arbetsgrupperna utreder och förbereder förslag till beslut till styrelsen.
Uppdragen som ska utredas för beslut kan komma från både agilityaktiva som från ledamot i
styrelsen. Kommittéerna är rådgivande inom sitt expertområde. Kommittéerna fattar inga
beslut förutom i löpande ärende med mandat från styrelsen. Styrelsen är ansvarig för
besluten.
Sammankallande för kommittéen eller arbetsgruppen är länken mellan styrelse och kommitté
och är ansvarig för att informationen mellan de båda går fram.
Tillfälliga arbetsgrupper med ytterligare eller annan kompetens kan också tillsättas i specifika
frågor.
Landslagskommittén (LLK) hanterar landslaget genom att t.ex se till att det går att genomföra
uttagning av ekipage till landslaget. LLK ska skapa förutsättningar för landslaget att delta i de
internationella arrangemangen som EO, NM och VM. LLK stödjer landslagsledningen i frågor
rörande sponsring, resor mm.
Regelkommittén (RK) hanterar regelrevidering och frågor rörande tillämpning av regler. RK
arbetar också för att öka säkerheten på tävlingsbanan.
Informationskommittén (IK) hanterar kommunikation och information genom att bland annat
se till att hemsida och facebooksida håller en hög informativ kvalitet och är ständigt aktuellt
uppdaterad. IK är behjälpliga att göra gallupundersökningar och enkäter samt tar fram
informationsmaterial om allt som rör agility och Svenska Agilityklubben.
PR och sponsringskommittén(PR) tar hand om varumärket SAgiK och hanterar alla våra
avtal med sponsorer.
Utbildningskommittén(UK) hanterar löpande alla frågor rörande utbildningar av funktionärer,
domare, lärare och instruktörer. UK hanterar dispensansökningar och certifiering av
funktionärer. UK ska ta fram utbildningsmaterial och föreslå förändringar eller förbättringar av
kriterier och utbildningar.
Tävlingskommittén (TK) hanterar alla frågor rörande tävlingar. TK hanterar löpande
beviljande av tävling enligt fastställda kriterier. TK svarar på frågor som rör tävlingar, SMkval
mm. TK ska arbeta för en utveckling av tävlingsformen agility.

Funktionärskommittén (FK) hanterar löpande frågor som rör tex examination av funktionärer,
kvalitetssäkring av domare, mätning mm. FK bevakar att funktionärer följer regler och
stadgar samt våra policys för agilitytävlingar, droger mm. Särskilt bevakas att domarna
efterföljer de domaretiska riktlinjerna.FK ska arbeta för att kvalitetssäkra kriterier och
vidareutveckla domarkåren och TL.
Organisationskommittén (OK) OKs uppdrag är att arbeta för att vårda vår klubb och värna
våra medlemmar genom utveckling av organisationen mot uppsatta mål och visioner. Syftet
är att skapa en tydlighet i organisationen avseende mål, vision, värdegrund och policys för
att kvalitetssäkra varumärket Svenska Agilityklubben och skapa trygghet och säkerhet för
medlemmarna. Målet är att alla medlemmar känner sig välkomna och trygga i
organisationen.

VIKTIGT!
Förslagen på medlemmar till kommittéer eller arbetsgrupper ska godkännas av styrelsen och
det är viktigt att vi får en agilityrepresentativ blandning av kompetens i grupperna. Med det
menas att vi söker efter personer utanför vår närmsta bekantskapskrets och försöker bilda
kommittéer bestående av yngre och äldre, erfarna förare och nybörjare, män och kvinnor,
tävlande, domare och arrangörer. Allt för att säkerställa en aktiv demokratisk process och få
en bred förankring i förslag och beslut.

