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Svenska Agilityklubben 11–2018
Protokoll för vid styrelsemöte 23 oktober 2018.
Närvarande:
Thomas Juréhn, Ordförande
Linn Magnusson, Sekreterare
Sven Åfeldt
Katarina Skönvall
Josefin Mälman
Kristin Tuomisto
Petra Patcha från §91
Lisa Härdne från §91 b)
Rosie Dahle från §91 c)
Frånvarande:
Krister Andreasson
Adjungerad:
Ewa Lundin
§111 Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§112 Val av justerare
Mötet valde Katarina till justerare.
§113 Fastställa dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen efter tillägg av skrivelse ”felaktigt tillagda
klasser” och §119 SAgiK-tävling.
§114 Föregående mötes protokoll
Behandlas på nästkommande möte.
§115 Åtgärdslistan
Behandlas på nästkommande möte.
§116 VU beslut 29/9-18
Styrelsen beslutade att lägga VU beslut från 29/9-18 till handlingarna.
§117 Rapporter från kommittéer och projektgrupper
a) Kommunikationskommittén
 Agria Cup på Friends Arena
Under 2018 års Stockholm International Horse Show kommer det vara
agilityuppvisning på torsdag och söndag kväll. Kommittén arbetar med att utforma en
Agria Agility cup med final på Stockholm International Horse Show 2019.
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Förslag på livestream för större tävlingar
Thomas för samtal med olika företag för att på en mer kontinuerlig basis kunna
livestreama större tävlingar.
Avtal med ny foderleverantör
Samarbetet med Acana kommer upphöra efter årsskiftet.
Arbete sker för att hitta ny samarbetspartner.
Kort rapport från VM 2018
Thomas rapporterade om ett mycket väl genomfört VM. Längre rapport kommer
presenteras i verksamhetsberättelsen.

b) Landslagskommittén
 LLU 2019
Kommittén arbetar med teknisk arrangör och detaljer kring detta.
 Domare
Kommittén arbetar med domare till uttagningen.
 Landslagsledning
Punkten kommer diskuteras på nästkommande möte.
c) Regelkommittén
 Ramlöst däck
Punkten kommer diskuteras mer på nästkommande möte.
d) SM-2019
 Avtal med Klippans kommun
Arrangören och Klippans kommun har arbetat fram ett samarbetsavtal. Avtalet
kommer diskuteras på kommande möte.
§118 Skrivelser
a) Nr 32 Felaktig tilläggning av klasser
Skrivelsen uppmärksammade styrelsen på att en tävling lagt till klasser utan att följa gällande
riktlinjer.
Styrelsen beslutade att arrangören omedelbart ska maila ut till alla tävlande och
uppmärksamma dem på de tillagda klasserna samt godkänna efteranmälningar från de som
vill.
Skrivelser från mötet 12/9 besvaras efter sittande möte 10-11 november.
§119 SAgiK-tävling
Kansliet och Sisyfos har haft ett möte. Flytten beräknas ske innan 2018 är slut.
§120 Nästa möte
10-11 november.
§121 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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