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Svenska Agilityklubben 9–2017 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 11-12 november 2017 

Närvarande: 

Christianne Simson, ordförande 
Fredrika Jonasson, vice ordförande 
Sven Åfeldt, kassör 
Mija Jansson, ledamot 
Petra Patcha, ledamot 
Lena Holmqvist, suppleant, ersätter Katarina Skönvall, ledamot, som är frånvarande 
 
Josefin Mälman ringde in för att rapportera punkten om Agria cup. Kristin Tuomisto, och Lisa Härdne 
närvarade under delar av mötet via Skype. Vid beslut står den närvarande med kursiv text efter 
beslutet. 
 
Adjungerade: 
Ewa Lundin, SAgiK Kansli 
Per-Inge Johansson, hedersordförande SAgiK 
 
Eva Persson, valberedningen, närvarade via Skype den 12/11 
 

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

 
§114    Val av justerare 
Sven Åfeldt valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 
§115   Fastställa dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

 
§116    Föregående mötes protokoll 

 Ett förtydligande av §104 i protokoll nr 8; Tävlingsledarna har brutit mot regel 1.12 i Regler för 
Agilitytävlingar.  I regeln står att tävlingsledare har möjlighet att tävla under samma dag som den 
tjänstgör, dock inte samtidigt som den tjänstgör. Endast en tävlingsledare kan tjänstgöra åt 
gången och högst ett skifte mellan tävlingsledare kan ske under tävlingsdagen. 
 

 Förtydligande av §69 i protokoll nr 5; I protokollet står att samma antal lopp i hoppklass 
respektive agilityklass ska erbjudas…Rätt text ska vara som det även står på hemsidan, dvs 
Samma antal lopp i hopp-  alternativt agilityklass ska erbjudas. 

 
 

§117    VU-beslut/E-postbeslut  
Inga beslut tagna 

 
 

Assently: c157470965c9581a532fa2b872f9ae3088b781c003ee677bacfd9cdd2e11281e42edb89f0cfc59690a907b1e50728117aa2bdfe0696837e5800f1e160522b1dd



  Dagordning SAgiK  

  Sida 2 av 4 
 

§118    Ekonomi/Årsmöte 

 Föreningens kassör föredrog det ekonomiska läget i föreningen. 
 

 Budget 2018; arbetet med budgetplan för 2018 påbörjades. 
 

 Årsmöteshandlingar; varje person som har ett ansvar i kommitté, aktivitetsgrupp eller annat ska 
skriva en verksamhetsberättelse för 2017 samt en verksamhetsplan för 2018. Inlämnas till 
sekreteraren för sammanställning senast 10/1. Dessa kommer att få ett mail från sekreteraren 
med mera information. 
 

 Plats och datum för årsmötet 
Beslut;  Årsmötet kommer vara i Kristianstad någon gång i mars. Exakt datum kommer att 
presenteras i nyhetsbrev, på hemsidan och i inbjudan till årsmötet. Kristin 

 
§119    SAgiK Tävling 

 Personuppgiftslagen 
Ny lag träder i kraft i maj 2018. SKK Centralstyrelse är huvudansvarig för denna fråga och kommer 
att återkomma med instruktioner ang den nya lagen. 

 
§120    Punkter/ kommittéer och ansvariga: 
Funktionär  

 Svar har inkommit från domare angående skrivelserna 23/2017, 24/2017 samt 26/2017.  
Domaren avstår att besvara de inkomna synpunkterna och väljer istället att sluta som domare. 

 

 Domare, eget konto i SAgiK tävling  
För att kunna registrera inmätningar av hund så behöver domarna ha ett konto knutet till sin 
auktorisation som domare. Detta konto ska vara personligt och får inte delas med någon annan 
person.  
Beslut; Information skickas till de domare som inte har eget konto med en förklaring och 
förtydligande av ovanstående samt ges ett erbjudande om att få hjälp att skapa ett domarkonto. 

 
Tävling 

 Rapport angående utvärdering av ansökningsperioderna 
SAgiK fick i uppdrag av årsmötet att utreda konsekvenserna av ett borttagande av 
ansökningsperioderna. Undersökningen har skett genom att ställa öppna frågor om vad som upplevs 
positivt respektive negativt med att ansökningsperioderna blev borttagna. Samtliga agilityaktiva, som 
har tillgång till att läsa en hemsida eller Facebook, har haft möjlighet att inkomma med svar på de 
frågor som Svenska Agilityklubben ställde angående sin egen upplevelse av borttagandet av 
ansökningsperioderna. Varje person har kunnat svara utifrån sin roll som tävlande, arrangör och/eller 
domare. SAgiK har annonserat om undersökningen via SAgiks hemsida och via AgilityNytt på 
Facebook samt skickat personliga mail till samtliga domare och tävlingsledare.  
Information om undersökningen har legat ute på hemsida och sociala media sedan 30 augusti och det 
har också gjorts påminnelse om att hjälpa till att besvara enkäten.  
Utvärderingen visar att borttagandet av ansökningsperioderna varit positiva men en majoritet av de 
som svarade önskar att en tävling ska vara synlig i SAgiKtävling under en längre period än en månad.  
En enkät kommer att skickas ut till medlemmarna för att ta reda på hur man önskar att 
ansökningsförfarandet ska gå till i framtiden.  
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 Rapport angående enkät om lagkval till SM 
Den enkät som gjordes i våras angående kval till SM visade att en majoritet är för att förändra kraven 
för deltagande lag vid SM. SAgiK gjorde därför en uppföljande enkät som baserades på svaren från 
den tidigare enkäten. En majoritet av de svarande önskar att kraven för kval till SM för lag ska vara 3 
kvalificeringsresultat i agilityklass och 3 kvalificeringsresultat i hoppklass. 
Beslut; Förändringen träder i kraft från och med den 14 maj 2018. 
 

 Förändring SM-kval individuellt 
I början av 2017 tillsattes en grupp för att ta fram olika förslag på hur framtida SM individuellt skulle 
kunna se ut. Baserat på gruppens olika förslag så önskar styrelsen mer underlag från de agilityaktiva 
för att kunna fatta beslut om kval till SM 2019. 
Beslut; En enkät kommer att skickas ut med olika förslag om förändring av kval till SM individuellt. 
Kristin 
 

 Checklista SM 
För att hjälpa arrangör av SM så har en checklista tagits fram av tävlingskommittén. I detta dokument 
finns alla punkter som arrangören ansvarar för.  På så sätt säkerställs att inget missas och ansvaret 
mellan SAgiK och arrangören klargörs. 
 

 Agria Agility Cup 
Förslag om hur man ska kunna arrangera Agria Agility Cup gicks igenom. 
Beslut; Frågan bordläggs tillsvidare och PR får i uppdrag att ta kontakt med Agria för att se över 
avtalet innan vi kan ta ett beslut för att genomföra denna Cup. Josefin 
 

 Årets hund individuellt 
Årets hund räknas idag på kalenderår. Styrelsen anser att det är mer logiskt att följa SM-kvalperioden 
då bland annat prisceremonin för Årets Hund sker vid SM. 
Beslut; Beräkning av Årets Hund ska följa kvalperioderna för SM. Beräkningen för Årets Hund 2018 
sträcker sig därför från 1 jan 2018 till 12 maj 2019. Därefter kommer beräkningen att följa 
kvalperioderna för SM. 

 
Rapport KF 

 Privata hallar 
CS har beslutat att förlänga provperioden att avtalsansluta privatägda hallar för främst agility. Kravet 
för att kunna ansöka om att avtalsansluta sig är att hallen rymmer en agilitybana och att den som står 
som ägare för hallen ska genomföra en tävlingsledarutbildning efter sista regelrevideringen. Som 
avtalsansluten till SAgiK ska hallägarna profilera SAgiK. 
  
§121    Skrivelser 

 Skrivelse 28/2017, medalj/nollmeriter 
Skrivelse med synpunkter om namnet nollmeriter har inkommit.  
Skrivelsen kommer att besvaras enligt följande;  Att hitta en merit med högt värde för alla som tävlar 
på samtliga nivåer har varit en punkt som under lång tid funnits på styrelsens agenda. Vad meriten 
sedan ska kallas har diskuterats både av styrelsen och i den arbetsgrupp som arbetade fram det första 
förslaget. Styrelsen beslutade efter ytterligare diskussion att namnet på meriten ska spegla vad 
meriten handlar om, nämligen att sätta så många nollade lopp som möjligt eller ta så många nollor 
som möjligt under agilityhundens aktiva liv. Det är ett internt språkbruk inom agility och som får 
spegla den bedrift det är att ta sig runt en agilitybana med noll fel inom angiven tid ett högt antal 
gånger.   
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 Skrivelse 29/2017, förändringsförslag gällande domare och utbetalning av arvode, skatt etc 
Skrivelse har inkommit med ett förslag om att alla domare ska vara anställda av SAgiK och att SAgiK 
sköter allting med utbetalning till domarna efter genomförd tävling, dvs betalar ut arvode, betalar in 
skatt och arbetsgivaravgift, samt rapporterar till skatteverket.  Den summan dras sedan av på totala 
utbetalningen till arrangerande klubb.  
Skrivelsen kommer att besvaras enligt följande;  Det åligger varje arrangerande klubb att känna till de 
skatteregler som gäller för att bedriva verksamhet som genererar inkomster vare sig det är 
kursverksamhet eller tävlingar och prov i agility, lydnad eller bruks. Det är i dagsläget tyvärr inte 
möjligt för SAgiK att erbjuda den önskade servicen då det rör sig om över  1100 arvodesutbetalningar 
per år.  

 
§122    Nästa möte  
Nästa möte är ett telefonmöte den 7/12. 

 
§123   Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla som deltagit i helgens arbete. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Lena Holmqvist  Christianne Simson, ordförande 
 

 

   Sven Åfeldt, kassör 
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