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Svenska Agilityklubben 4–2018
Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen den 24 april 2018
Närvarande:
Thomas Juréhn, ordförande
Kristin Tuomisto, vice ordförande
Sven Åfeldt, kassör
Katarina Skönvall, ledamot
Linn Magnusson, ledamot
Petra Patcha, ledamot
Lena Holmqvist, suppleant, sekreterare
Josefin Mälman, suppleant
Lisa Härdne, suppleant
Adjungerad:
Ewa Lundin, SAgiK kansli
Frånvarande:
Krister Andreasson, ledamot
Rosie Dahle, suppleant
§35 Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§36 Val av justerare
Josefin Mälman valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§37 Fastställa dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes därmed.
§38 Föregående mötes protokoll
Detta protokoll tas upp på nästa styrelsemöte.
§39 E-postbeslut SM-domare
Som ersättare till Alexander Beitl föreslås Bonnik Berthelsen från Danmark.
Beslut; Bonnik Berthelsen utses till domare på SM.
§40 Beslutsärende
 Ommätning av utländsk hund
På styrelsemöte 3/2018 tog styrelsen beslut om att en ommätning av en utländsk hund inte var giltig,
då regler som gäller för ommätning inte följts. Hundens resultat skulle också strykas. Efter mötet och
beslutet var taget så har mer fakta i ärendet tillkommit vilket fick styrelsen att ändra på sitt beslut.
Beslut; Ommätningen anses vara giltig. Hunden får behålla sina resultat. Funktionärskommittén får i
uppdrag att informera de som godkänt och utfört mätningen om gällande regler. Lena Holmqvist
reserverade sig mot beslutet.
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§41 Övriga frågor
 Ansökan om tävling
Vid ansökan om tävling ska samma antal lopp i hopp-alternativt agilityklass erbjudas för samtliga
storleksklasser inom en 4-veckors period. För klass 3 och lag gäller även att samma antal lopp ska
erbjudas inom samma SM-kvalperiod. Detta beslut togs på styrelsemöte nr 5/2017.
Beslut; För att underlätta för arrangörer så ändras en 4-veckors period till en 6-veckors period att
gälla f o m 1 maj 2018.
§42 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte. Datum ej fastställt.
§43 Mötet avslutas
Ordförande tackade alla som deltagit i kvällens möte.

Vid protokollet

Justeras

Lena Holmqvist

Thomas Juréhn

Josefin Mälman
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Handlingarna är undertecknade av
2018-04-26 09:44:24 (CET)

Thomas Juréhn
ordforande@sagik.se
212.181.168.111

Undertecknat med Touch

2018-04-26 23:51:57 (CET)

Josefin Mälman

josefinnifesoj@hotmail.com 197804252067
77.53.171.82
Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)
2018-04-26 09:43:28 (CET)

Lena Holmqvist

lena.holmqvist@gmail.com
90.224.209.166
Undertecknat med Touch
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