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Svenska Agilityklubben 2 – 2017
2017-03-02
Närvarande
Christianne Simson Ordförande
Åsa Wrede Vice Ordförande
Fredrika Jonasson Sekreterare
Sven Åfeldt Ledamot
Hans Nordgren Suppleant
Adjungerade
Ewa Lundin kanslist SAgiK
Per-Inge Johansson
Meddelat förhinder
Anja Jurestam Suppleant
Patrik Borgström Ledamot
Tobias Sjöberg Ledamot
Rosemarie Persson Ledamot
§24 Mötet öppnas
§25 Val av justerare – Åsa Wrede
§26 Dagordningen godkänns med tillägg
§27 Föregående protokoll §6 inkommen skrivelse nr 7 justeras med att åtgärden för en funktionär är
avstängning som domare och tävlingsledare i 24 månader.
§17 justeras med att Svenska Agilityklubben lämnar en motion till KF angående championat för
oregistrerade hundar. SHU, Nosework och Svenska Hundfreestyleklubben är tillfrågad om att delta i
motionen men har ännu inte svarat.
§28 VU-beslut/E-postbeslut
Beslut: E-postbeslut att vi skickar en kreditfaktura på SAgiKs avgift till en klubb för en felaktigt
hanterad tävling. Klubben får betala avgiften till Evry.
§29 Skrivelser
Inkommen skrivelse 2017-10 från en medlem om förändring av ett framtida kval till SM. Vi skickar ett
svar till henne att vi har en grupp som har tittat på det och ska även ta hänsyn till detta förslag när vi
utvärderar sammanställningen.
§30 Ekonomi
Sven Åfeldt rapporterade om den ekonomiska situationen med inkommen balans- och
resultatrapport samt kontoutdrag från banken.
§31 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Dessa godkändes och läggs ut på hemsidan inför årsmötet.
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§32 Övrig frågor
Sponsorloggor: Loggorna för huvudsponsorerna måste komma ut på hemsidan för SM 2017. Vi
skickar en påminnelse till SM-generalen.
§33 Nästa möte sittande möte 18–19 mars i samband med årsmötet 18 mars.
§34 Mötet avslutas

_________________________
Ordförande Christianne Simson

___________________________
Sekreterare Fredrika Jonasson

__________________________
Justerare Åsa Wrede
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