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Svenska Agilityklubben 10–2017

Protokoll fört vid styrelsemöte den 7 december 2017

Närvarande:

Christianne Simson, ordförande
Fredrika Jonasson, vice ordförande
Sven Åfeldt, kassör
Mija Jansson, ledamot
Petra Patcha , ledamot
Kristin Tuomisto, ledamot
Lena Holmqvist, suppleant, sekreterare
Eva Silfverberg, suppleant
Lisa Härdne, suppleant

Adjungerade:
Ewa Lundin, SAgiK Kansli
Per-Inge Johansson, hedersordförande SAgiK

Eva Persson ,valberedningen

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

§125  Val av justerare
Kristin Tuomisto valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§126  Fastställa dagordning
Dagordningen fastställdes.

§127  Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och läggs till handlingarna.

§128  VU-beslut/E-postbeslut
Inga beslut tagna.

§129  Rapporter/kommittéer och ansvariga

Rapport ordförande
 Rapport FCI
Kort resumé från mötet med FCI. På FCI -mötet presenterades det påbörjade arbetet kring 
VM i Kristianstad 2018. FCI kommer att få en utförligare rapport om VM vid sitt möte i 
Sverige den 3-4 februari 2018.
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 Rapport NKU
NKU har kommit överens om att det är tillåtet att tävla i de nya storlekarna i Sverige, och 
framöver även i Finland, på samma villkor som gäller i det land man tävlar.  För att tävla i 
någon av de nya storlekarna så ska hunden mätas in och mätningen ska registreras i 
tävlingsbok och i systemet.  Meriter och pinnar registreras på samma vis som för inhemska 
ekipage. Det är upp till hemlandet att godkänna ev meriter eller pinnar tagna i varandras 
länder. 

Organisation
 Skriftlig rapport angående kommitténs senaste möten föredrogs av sammankallande. De 

aktivitetsgrupper som finns inom SAgiK ska vara synliga på hemsidan med någon form av 
kontaktuppgift till gruppen.

Information 
 Skriftlig rapport angående informationskommitténs arbete föredrogs av sammankallande.

Bland annat rapporteras att en ny Facebooksida skapats.

Regler
 Regelgrupp
Inför nästa regelrevidering så behöver det bildas en regelgrupp som arbetar med 
förberedelser för regelrevideringen. 
Beslut; Frågan om intresse att delta i en sådan kommer att ställas till medlemmarna. 

Utbildning
 Skriftlig rapport angående utbildningskommittén föredrogs av sammankallande.  
Beslut;  Kommittén får i uppdrag att undersöka möjligheten att kunna använda en 
webbaserad utbildningsplattform. Detta för att kunna erbjuda utbildning på distans.

Ny FCI-delegat och ledamot i PTK
Vi har fått besked från SKK CS/PTK att de utser Dennis Lynge Sörensen till FCI- delegat och till 
ledamot i PTK.

§130  Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

§131  Ekonomi
Kassören har skickat ut en ekonomisk rapport som alla styrelsemedlemmar tagit del av.

§132  Övriga frågor
 Rutin anmälningsärende
Beslut; Ett dokument ska färdigställas som beskriver hur rutinen/gången är när ett 
anmälningsärende kommer in till föreningen.
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 Rasfestival
Årsmötet gav SAgiK i uppdrag att arrangera en återkommande rasfestival i SAgiKs regi.  
Uppdraget gick till Mari Edman och Håkan Ericson som har lämnat ett förslag om 
genomförande tillsammans med Ulricehamns BK. 
Beslut; Styrelsen godkänner förslaget och tackar för deras engagemang.

§133  Nästa möte 
Nästa möte är den 27-28/1 2018.

§134  Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och tackade alla som deltagit.

Vid protokollet Justeras

Lena Holmqvist, sekreterare Christianne Simson, ordförande

Kristin Tuomisto, ledamot
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Case Audit Log
2017-12-11 21:02:09 All parties have signed, certificate generated


2017-12-11 21:02:09 Case signed by party: Christianne Simson
IP: 90.224.109.200


Hostname:


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like
Gecko) Version/11.0 Mobile/15B202 Safari/604.1


2017-12-11 21:01:41 Case reviewed by party: Christianne Simson


2017-12-11 21:01:33 Case request opened by party: Christianne Simson


2017-12-11 20:49:58 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/62.0.3202.84 Safari/537.36


2017-12-11 20:49:14 Case reviewed by party: Lena Holmqvist


2017-12-11 20:49:07 Case signed by party: Kristin Tuomisto
IP: 2.64.18.125


Hostname:


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like
Gecko) Version/11.0 Mobile/15B202 Safari/604.1


2017-12-11 20:49:07 Case request opened by party: Lena Holmqvist


2017-12-11 20:44:59 Case reviewed by party: Kristin Tuomisto


2017-12-11 20:44:46 Case request opened by party: Kristin Tuomisto


2017-12-11 20:34:12 Case sent by Lena Holmqvist
Title: Protokoll 10 SAgiK 7 december 2017 justerat
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