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Svenska Agilityklubben 8–2017 

Protokoll fört vid telefonmöte den 28 september 2017 

Närvarande: 
Christianne Simson, ordförande 
Fredrika Jonasson, vice ordförande 
Sven Åfeldt, kassör 
Lena Holmqvist, suppleant /sekreterare 
Mija Jansson, ledamot 
Petra Patcha, ledamot 
Katarina Skönvall, ledamot 
Lisa Härdne, suppleant 
Eva Silfverberg, suppleant 
 
Adjungerade: 
Per-Inge Johansson, hedersordförande SAgiK 
Ewa Lundin, SAgiK kansli 
 
Anna Käll, valberedningen 
 

 
§101    Mötet öppnas 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
§102    Val av justerare 
Mija Jansson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 
§103    Fastställa dagordning 
Dagordningen fastställdes med en extra punkt. 

 
§104    Föregående protokoll, mötet 19-20/8 
Rörande skrivelse nr 20/2017 har styrelsen fått svar från de två tävlingsledare som skrivelsen 
berör. 
Beslut; En skriftlig varning kommer att tilldelas tävlingsledarna ifråga. Innan de tjänstgör på 
officiell tävling igen måste de göra om det skriftliga provet för tävlingsledare. De meriter 
tävlingsledarna erövrat på den tävling som skrivelsen berör kommer att strykas. 

 
§105   E-postbeslut – Årets Hund, förtydliga texten om regler för poängberäkning.  
I regler för poängberäkning för Årets Hund framgår det inte hur resultat från internationella 
tävlingar ska beräknas. Resultaten följer hunden oavsett status på tävlingen. 
Beslut; Texten i reglerna om beräkning av Årets Hund ska förtydligas med att resultaten 
beräknas från officiella , både nationella och internationella klass 3-tävlingar. Hundar som i 
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vanliga fall tävlar XS eller XL tar med sig poängen från internationella klass 3-tävlingar i S eller 
L. 
 
§106    Punkter/ kommittéer och ansvariga 
Organisation 

 Information/Frågestund vid tävling 
Information/Frågestund med delar av styrelsen i SAgiK kommer att ordnas i samband med 
Hula-hoppet 2018, mer information om detta kommer att meddelas i god tid före aktuellt 
arrangemang. 

 
Regler 

 Skrivelse 23/2017 resp 24/2017 och 26/17 rör banbyggnation  
Inkomna dokument och skrivelser skickas till dom det berör för svar. 
 

 Skrivelse 25/2017, ansökan om dispens för gungan  
Beslut; För ett hinder som inte motsvarar fastställda regler kan det inte ges någon dispens. 
 

 Skrivelse 27/2017, hopphinder sänkning under 20 cm 
I reglerna är det rekommenderat att hopphindren ska kunna sänkas till 10 cm, men om detta 
inte är möjligt så är det inte att betrakta som ett regelbrott så länge arrangören informerar 
domare om gällande förhållanden. 
  
Funktionär  

  Skrivelse 21, tävlingsledare som inte fullgör sitt uppdrag 
En tävlingsledare har inte fullgjort sitt uppdrag genom att inte skriva in meriter i 
tävlingsboken på tävling.  
Beslut: En skriftlig varning kommer att tilldelas tävlingsledaren. Tävlingsledaren åläggs att 
fullfölja sitt uppdrag och se till att de aktuella meriterna blir ifyllda i tävlingsböckerna. 
 

 Skrivelse 22/2017: Ansökan för att bli FCI-domare 
Nationell domare som ansöker om att bli FCI-domare uppfyller idag inte de krav som ställs 
varför ansökan avslås.  

 
Utbildning 

 Rapport 
Sammankallande redogjorde för inskickad rapport. 

 
§107    Skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit utöver de som är redovisade i detta protokoll under respektive 
kommitté. 

  
§108    Ekonomi: Föreningens kassör föredrog det ekomomiska läget i föreningen. 
 

§109    SAgiK Tävling: Inget att rapportera 
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§110    Övriga frågor 

 Prishöjning i Shopen på SAgiKs hemsida 
Beslut; Prishöjning av tävlingsbok till 30 kr, prishöjning av regelbok till 60 kr. 

 Datum för styrelsemöte/årsmöte 2018 
 Datum och planering för möten under 2018 kommer att behandlas under mötet i november. 

 Byte av mailadress till funktionärer i styrelsen 
Leverantör av vår mail kommer att bytas ut.  

 
§111    Nästa möte ; Telefonmöte den 26/10. 

 
§112    Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagit i kvällens möte. 
 

 

Vid protokollet: 

Lena Holmqvist 

 

 

Justeras: 

Christianne Simson  Mija Jansson 
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Följande handlingar har undertecknats den 30 oktober 2017
 

Handlingarna är undertecknade av
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2017-10-20 10:18:28 (CET)

Christianne Simson
ch.simson@gmail.com
217.210.184.232

Undertecknat med Touch

2017-10-30 23:26:37 (CET)

Maria Jansson
agilitybiten@gmail.com 197901230461
83.227.76.225

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2017-10-20 10:08:41 (CET)

Lena Holmqvist
lena.holmqvist@gmail.com
90.224.209.166

Undertecknat med Touch
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Protokoll 8 telefonmöte 28 september
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify/

SHA-512: d89c30d38df0dd867179794220933be94b9e2d264fc48061384fc5d1976
7b7140c918822497a874a1eb66ae29ae3e8f32ef197f80a1eb6e0130f38f727028f82

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En

elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller
kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently

tillhandahålls av Trust Combinator AB, org. nr. 556828-8442, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm.

Sida 1 av 1





Case Audit Log
2017-10-30 22:26:37 All parties have signed, certificate generated


2017-10-30 22:26:37 Case signed by party: Maria Jansson, 197901230461
IP: 83.227.76.225


Hostname:


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36


2017-10-30 22:25:35 Case reviewed by party: Maria Jansson, 197901230461


2017-10-20 08:18:28 Case signed by party: Christianne Simson
IP: 217.210.184.232


Hostname:


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like
Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.1


2017-10-20 08:17:09 Case reviewed by party: Christianne Simson


2017-10-20 08:17:01 Case request opened by party: Christianne Simson


2017-10-20 08:08:41 Case signed by party: Lena Holmqvist
IP: 90.224.209.166


Hostname:


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-T705 Build/MMB29K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/61.0.3163.98 Safari/537.36


2017-10-20 08:07:44 Case reviewed by party: Lena Holmqvist


2017-10-20 08:07:40 Case request opened by party: Lena Holmqvist


2017-10-20 08:01:22 Case request opened by party: Maria Jansson, 197901230461


2017-10-20 08:01:16 Case sent by Lena Holmqvist
Title: Protokoll 8 telefonmöte 28 september
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