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Svenska Agilityklubben 7–2018
Protokoll för vid styrelsemöte 17/6 2018.
Närvarande:
Thomas Juréhn, Ordförande
Linn Magnusson, Sekreterare
Katarina Skönvall
Krister Andreasson
Kristin Tuomisto (Frånvarande under §78 pga. dålig mobiltäckning)
Sven Åfeldt
Rosie Dahle
Frånvarande:
Josefin Mälman
Petra Patcha
Lisa Härdne
Adjungerad:
Ewa Lundin
§73 Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§74 Val av justerare
Mötet valde till Krister till justerare.
§75 Fastställa dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.
§76 Föregående mötes protokoll
Protokollet är godkänt och skickas ut inom kort.
§77 SM planering
Styrelsen diskuterade upplägget på SM.
§78 Annons om VM mattan
Styrelsen beslutade att på hemsidan lägga upp en annons för konstgräset som används på
VM. Försäljning kommer ske via budgivning, utgångspris 150´000.
§79 VM info
Thomas informerade om VM-arbetet som går mycket bra.
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§80 Aktivitetsgrupper
a) Flen
Styrelsen beslutade att godkänna Flen som aktivitetsgrupp.
b) Luleå
Styrelsen beslutade att avslå Luleås ansökan.
§80 Övriga frågor
a) Styrelsen uppmanades att lämna kommentarer på dokumenten ”Aktivitetsgrupper
inom Svenska Agilityklubben SAgiK” och ”Välkommen till Svenska Agilityklubbem” till
nästa sittande möte.
b) Planeringen inför SAgiKs representation på HulaHoppet är pågående. Styrelsen
beslutade att köpa in 200 klistermärken att dela ut på HulaHoppet och SM.
§81 Nästa sittande möte
Nästa sittande möteär 25-26 augusti. Eventuellt blir det i Göteborg. Katarina undersöker
möjlighet.
§82 Nästa telefonmöte
Onsdagen den 1:e augusti klockan 19.
§83 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutad.
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