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Svenska Agilityklubben 10–2018
Dagordning 12 september 2018 (telefonmöte)
Närvarande:
Thomas Juréhn, ordförande
Kristin Tuomisto, vice ordförande
Sven Åfeldt, kassör
Krister Andreasson, ledamot
Lisa Härdne, suppleant

Frånvarande:
Rosie Dahle, suppleant
Katarina Skönvall, ledamot
Linn Magnusson, ledamot
Petra Patcha, ledamot
Josefin Mälman, suppleant
Ewa Lundin, SAgiK kansli

§84 Mötet öppnas
§85 Val av justerare
Till justerare valdes Krister Andreasson
§86 Fastställa dagordning
Dagordningen fastställdes
§87 Föregående mötes protokoll
Beslutades att tas på kommande möte
§89 Åtgärdslistan
Beslutades att tas på kommande möte

§90 VU-beslut/E-postbeslut – ramlöst däck
Beslutades att godkänna ramlösa däck enligt FCI-regler och att detta först skall behandlas av
PTK/SKK under oktober månad. Säger PTK/SKK ja kan ramlösa däck tillåtas under nuvarande
regelperiod.
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§91 Rapporter från kommittéer och projektgrupper
a) Kommunikationskommittén
• Agria Cup på Friends Arena. En diskussion påbörjades om en Agria Cup med
kvaltävlingar under året och med en final på Friends Arena i samband med
Sweden International Horseshow december 2019. En teknisk arrangör behövs.
b) Organisationskommittén
• Styrelsen kommentarer på broschyr för aktivitetsgrupper
• Styrelsen kommentarer på arbetsordningen
Ovan två punkter flyttades till kommande sittande möte
c) Landslagskommittén
• LLU 2019
o Regler
o Riktlinjer
o Plats
o Datum
o Deltagande
o Offert
o Domare
o Landslagsledning
Landslagsreglerna godkändes med små ändringar. Övriga frågor om
var och när LLU genomförs 2019 kunde ej beslutas på mötet.
§92 Skrivelser
a) Victoria Silfverberg. Beslutades att Sven Åfeldt kontaktar PTK och ger sin syn innan
SagIK tar beslut.
b) Tävla lag. Många stora och små frågor diskuterades. Beslut tas på kommande möte.
c) Maxade hinder. Fråga om hur domare sätter hinderhöjder. Frågan hänvisas till vår
regelkommitté.

§93 Nästa möte
Blir den 22 oktober kl. 19.30. Telefonmöte
Nästa sittande möte blir den 10-11 november i Stockholm.
§94 Mötet avslutades
Ordförande tackade för mötet.
Vid protokollet

Justeras

Thomas Juréhn

Krister Andreasson
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