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Svenska Agilityklubben 3 – 2017
2017-03-19
Närvarande
Christianne Simson Ordförande
Fredrika Jonasson Vice Ordförande
Petra Patcha Ledamot
Sven Åfeldt Ledamot
Kristin Tuomisto Ledamot
Mija Jansson Ledamot
Adjungerade
Per-Inge Johansson SKK
Meddelat förhinder
Katarina Johansson Ledamot
Eva Silfverberg Suppleant
Josefin Mälman Suppleant
Lena Holmqvist Suppleant
Lisa Härdne Suppleant
§35 Mötet öppnas
§36 Val av justerare – Petra Patcha
§37 Dagordningen godkänns
§38 Föregående protokoll
§39 VU-beslut/E-postbeslut
Beslut: PtK har begärt in ett yttrande och vi har besvarat detta.
§40 Arbetet i styrelsen
Per-Inge Johansson föredrog om föreningsteknik och hur ett arbete i styrelser går till, bland annat
hur beslut fattas och att man har tystnadsplikt rörande vissa delar av sitt styrelsearbete.
Arbetsgrupper kan aldrig delegeras ett ansvar utan det ligger alltid hos styrelsen. Medlemmar har en
förväntat att styrelsen är föredömen. Vi är aldrig privata utan kommer alltid att uppfattas som
styrelsemedlemmar. SAgiK har ansvar för funktionärer rörande auktorisationer, avstängningar och
avauktoriseringar. Diskussion runt aktivitetsgrupper och hur dessa bildas.
Vi fördelade vissa ansvarsområden:
Landslagskommittén (LK) – Katarina Johansson
Regelkommittén (RK) – Christianne Simson tillfrågar en person utanför styrelsen
Informationskommittén (IK) – Kristin Tuomisto, Lisa Härdne
PR och sponsringkommittén – Petra Patcha
Utbildningskommittén – Mija Jansson
Tävlingskommittén – Fredrika Jonasson
Funktionärskommittén – Styrelsen
Organisationskommittén - Styrelsen
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§41 Skrivelser
Inga inkomna skrivelser
§42 Ekonomi
Sven Åfeldt rapporterade om den ekonomiska situationen med inkommen balans- och
resultatrapport samt kontoutdrag från banken.
§43 Domarutbildning
Vi har gått igenom olika förslag på domare att tillfråga för att hålla i en domarutbildning till hösten.
Kansliet kommer att skicka ut en förfrågan till två domare om de kan hålla en domarutbildning i höst.
§44 SM-kval regler inför 2018
Vi gick igenom sammanställningen från arbetsgruppen för SM-kval reglerna, se bilaga 1.
Beslut: Utifrån arbetsgruppens förslag kommer vi att göra en omröstning för medlemmarna som
kommer att ligga öppen till 3 april. Vi lägger ut på hemsidan och facebook att vi kommer att skicka ut
mail till alla medlemmar. Individuellt kommer man att kunna välja mellan följande förslag a) Ingen
förändring b) Öka antalet pinnar från till 4 + 4 till 5 + 5 c) Ändra procentsatsen för pinnfördelningen
från 15% till 10% men att pinnfördelningen förblir 4 + 4. För lag kommer man att kunna välja mellan
följande förslag: a) Ingen förändring b) Ändra fördelningen av pinnar från 2 + 2 + 2 valfria till krav på
3 +3 c) Ändra procentsatsen för pinnfördelningen från 20% till 15%.
§45 Övriga frågor
§45 Nästa möte – telefonmöte 6 april 19.30
§34 Mötet avslutas

_________________________
Ordförande Christianne Simson

___________________________
Vid protokollet Fredrika Jonasson

__________________________
Justerare Petra Patcha
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