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Svenska Agilityklubben 8–2018 (telefonmöte)
Protokoll fört vid styrelsemöte 6/8 2018
Närvarande:
Thomas Juréhn, ordförande
Linn Magnusson, ledamot /sekreterare
Sven Åfeldt, Kassör
Katarina Skönvall, Ledamot
Krister Andreasson, Ledamot
Kristin Tuomisto, Ledamot
Josefin Mälman, Suppleant (deltog från skrivelse nr 20 samt punkterna tävlings- och
landslagskommittén)
Lisa Härdne, Suppleant
Rosie Dahle, Suppleant
Frånvarande
Petra Patcha, Ledamot
§73 Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§74 Val av justerare
Mötet valde Lisa Härdne till justerare.
§75 Fastställa dagordning
Dagordningen fastställdes.
§76 VU-beslut/E-postbeslut
a) Beslut om SM 2019
Skånehallen och Nutrolin arena kommer vara arrangör för SM 2019. Detta beslut fattades via
mail den 26 juni. Beslutet lades till handlingarna.
b) Beslut om utökad kapacitet i SAgiK-tävling
Den 14 juli fattades beslutet att dubbla kapaciteten i SAgiK-tävling för juli månad ut. Beslutet
lades till handlingarna.
§77 Rapporter från kommittéer och projektgrupper
a) Funktionärskommittén
 Förslag på Yvonne Ahlin som kommittémedlem
Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
b) Tävlingskommittén
 Förslag på Martina Wolgast och Annette Karlqvist som kommittémedlemmar
Styrelsen beslutade i enlighet med beslutet.
c) Landslagskommittén
 Några av landslagsrepresentanter har fått fel antal och/eller storlek på sina
landslagskläder. Styrelsen beslutade att komplettera dessa personers
kläduppsättning så den är korrekt.
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§78 Skrivelser
a) Nr 19 Vinter SM
Avsändaren visade intresse för att anordna ett mästerskap inomhus på vinterhalvåret och
undrar om detta får lov att kallas vinter-SM.
Styrelsen är av uppfattningen att detta inte är möjligt, men välkomnar idén om ett
större agilityarrangemang under inne-/vintersäsongen. Dock utan ”SM” eller
”mästerskap” i namnet.
b) Nr 20 Landslagskläder
Avsändaren önskar att de som ska representera Sverige på VM får ett par överdragsbyxor
med landslagstryck. Avsändaren undrar också vad anledningen var till att landslagsdeltagarna
fick prova short men ingen blev erbjuden att välja detta istället för tights.
Styrelsen beslutade att köpa in shorts till de landslagsekipage som inte vill springa i
tights på VM.
Styrelsen beslutade att landslagsekipagen som ska tävla VM erbjuds att köpa
överdragsbyxor till ett självkostnadspris.
§79 Årets agilityhund i klass 1 och 2
På styrelsemöte Nr1 2018 beslutade styrelsen att införa årets agilityhund för klass 1 och 2. Detta
beslutet står fast men kommer realiseras först när det är tekniskt möjligt att generera listorna
automatiskt.
§80 NM 2018
NM 2018 går av stapeln 11-12 augusti i Finland. I samband med detta kommer NKU (Nordisk Kennel
Union) agilitygrupp att ha möte. Styrelsen diskuterade vad man vill att SAgiKs representant Dennis
Lynge Sørensen ska framföra från Sverige och kom fram till följande två punkter.
 En harmoniserad värdering av uppflyttningspinnar i hela Norden. Exempelvis
att en uppflyttningspinne i Norge är lika kvalificerande för uppflyttning som en
i Sverige, oavsett vilket land ekipaget tillhör.
 Att varje land får starta med två lag i respektive storleksklass på Nordiska Mästerskapen.
§81 Övriga frågor
Förslagen som kommit in i förslagslådan på SM och HulaHoppet kommer sammanställas och
diskuteras på nästa möte.
§82 Nästa möte
25-26/8 i Mölndal.
§83 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Handlingarna är undertecknade av
2018-08-08 12:38:18 (CET)

Linn Magnusson
sekreterare@sagik.se
94.191.130.169

Undertecknat med Touch

2018-08-08 15:01:37 (CET)

Thomas Juréhn
ordforande@sagik.se
212.181.168.111

Undertecknat med Touch

2018-08-08 13:11:34 (CET)

Lisa Sofia Härdne

lisa@ohmydog.nu198603286223
194.103.31.39
Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)
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