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Svenska Agilityklubben 12–2018 

Protokoll 10-11/11 2018 (Sittande möte) 

Närvarande 
Thomas Juréhn (ordförande) 
Linn Magnusson (sekreterare) 
Krister Andreasson 
Petra Patcha 
Sven Åfeldt 
Kristin Tuomisto   
Josefin Mälman 
Rosie Dahle 
Lisa Härdne 
 
Frånvarande 
Katarina Skönvall, deltog dock på §129 d) via telefon. 
 
Adjungerad  
Ewa Lundin 
Per-Inge Johansson (hedersordförande) deltog §122 – 129 (dock ej §126, §129 d) och g) ) 
Per-Inge Ekström (Valberedningen)  
 
§122 Mötet öppnas 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  

 
§123 Val av justerare 
Mötet valde Petra Patcha  till justerare.  

 
§124 Fastställa dagordning 
Mötet fastställde dagordningen med tillägg av skrivelse nr 24, 37 och §130 b).  

 
§125 Föregående mötes protokoll 
Mötet lade protokoll 9, 10 och 11 lades till handlingarna, med tillägget att Petra Patcha ska 
stå under frånvarandelistan i protokoll Nr 9.  
 
§126 Åtgärdslistan  
Punkten bordlades till nästa sittande möte.  

 
§127 VU-beslut/E-postbeslut 
Beslut i VU protokoll 1 godkändes av styrelsen.  
 
§128 Skrivelser 

a) Nr 24 Blandade pinnar  
Skrivelsen behandlades på styrelsemöte nr 9. Styrelsen har nu mottagit den 
kompletterande information som efterfrågades. Styrelsen beslutade att skicka ut en 
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påminnelse till alla tävlingsledare hur reglerna kring pinnar och uppflyttning ser ut. 
Kommunikationskommittén fick i uppdrag att ta fram en infografik kring vad som 
gäller för blandade pinnar.  
 

b) Nr 29 Döma närstående – vems är ansvaret?  
Avsändaren önskar förtydligande kring vem som äger ansvaret för att en domare inte 
dömer / planeras döma någon som den enligt gällande regler och riktlinjer inte får.   
Styrelsen beslutade domaren är skyldig att underrätta tävlingsledaren vilka person/er 
och hund/ar domaren inte får döma pga. jävsituation. Styrelsen beslutade att 
tävlingsledaren, utifrån informationen den mottagit från domaren, är ansvarig för att 
domaren inte försätts i en jävsituation.   
 

c) Nr 30 Tävla lag 
Avsändaren anser att SAgiK inte kan förbjuda hund som blivit utbytt att tävla lag. 
Avsändaren anser även att det i SM-reglerna ska läggas till att kvaltävlingarna för lag 
är officiella.  
Styrelsen beslutade att ta bort texten ”Den hund som blivit utbytt får inte tävla lag 
igen under aktuell period.”  i SM-reglerna då detta regleras av en annan punkt. 
Styrelsen beslutade att lägga till begreppet officiell lagtävling i SM-reglerna. 
Styrelsen beslutade att innan årsmötet 2019 se över SM-reglerna.    
  

d) Nr 31 Maxade hinder 
Avsändaren ser en skillnad på hopphöjder i klass 1 och 2 beroende på om man tävlar i 
Skåne eller andra delar av landet.  
Styrelsen tackar för skrivelsen och hänvisar frågan till regelkommittén då 
hopphöjderna regleras av reglerna. Regelkommittén noterade avsändarens åsikt.   
 

e) Nr 32 Tävlingsattityd 
Avsändaren, en arrangör, anser att tävlingsattityden bland de tävlande är mycket 
nedlåtande och negativ trots att de genomför sina tävlingar på regelrätt sätt.  
Utifrån skrivelsen fattar styrelsen följande beslut:  
Styrelsen beslutade att uppdatera dokumentet ”policy vid agilitytävling” med vikten 
av att uppträda respektfullt både innan och efter tävling och förtydliga att detta även 
gäller via digitala kanaler.  När policyn är uppdaterad kommer denna kommuniceras 
ut till de agilityaktiva på lämpligt sätt.  
 

f) Nr 33 Para-agility 
Avsändaren lyfter fram mästerskap som finns för para-agility, samt Finland som aktivt 
jobbar med para-agilityn. Avsändaren önskar att Sverige kan följa efter och arbeta 
mer för att skapa agility för alla.  
Styrelsen beslutade att erbjuda inrättandet av en projektgrupp vars uppgift blir att 
undersöka möjligheten för para-agility i Sverige.  
 

g) Nr 34 Överlåtande om avtal för att arrangera tävlingar 
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Avsändaren, en privat aktör ansluten till SKKs pilotprojekt önskar få sitt avtal flyttat 
till en annan privat aktör som driver en hundhall.  
Styrelsen beslutade att inte flytta avtalet då detta ej är möjligt.  
 

h) Nr 35 Klubb som anordnat blåbärstävling från 12 månaders ålder 
Avsändaren uppmärksammar i sin skrivelse en arrangör som tillåtit hundar från 12 
månaders ålder trots att SAgiKs regler säger 15 månader.   
Styrelsen beslutade skicka ett mail som förtydligar policyn kring blåbärstävlingar till 
berörd arrangör.   
 

i) Nr 36 Inomhustillägg?  
Avsändaren ställer sig frågande till dagens inomhustillägg då detta får tas ut när en 
tävling arrangeras inomhus men inte om en arrangör hyr in sig på annan plan som 
kostar pengar. Avsändaren ställer sig också frågan hur lång en tävlingsdag bör få vara 
för att den ska betraktas som rimlig.  
Styrelsen beslutade att förändra dagens inomhustillägg till en tilläggsavgift som får 
tas ut vid inomhusarrangemang och/eller arrangemang på extern plats.  Denna 
förändring gäller från och med 2020-01-01. Förändring ska kommuniceras ut på 
lämpligt sätt.  
Styrelsen är av uppfattningen att arrangören själv styr över tävlingsdagens tider.  
 

j) Nedklassning av hund 
Avsändaren har vid en tävling bett tävlingsledaren att signera nedflytten av hens 
hund. Tävlingsledaren hade då inte kunskapen att tävlingsboken skulle signeras och 
nekade den tävlandes förfrågan om signatur.   
Styrelsen beslutade att kontakta berörd tävlingsledare och informera om gällande 
anvisningar vid nedflytt av hund. Den tävlande ska be om underskrift från en 
tävlingsledare på kommande tävling.  

 
§129 Rapporter från kommittéer och projektgrupper 

a) Kommunikationskommittén  
Kommittén planerar möte i början av 2019.  
Kommittén informerade om kommande aktiviteter.  
 

b) Organisationskommittén  

 Klubbförsäkring 
Styrelsen beslutade att teckna klubbförsäkring via SKK.  
 

c) Funktionärskommittén 

 Domaravtal 
Styrelsen diskuterade avtalet.  

 Domaravtal vid mästerskap 
Styrelsen diskuterade avtalet. 

 Domaravtal vid LLU 
Styrelsen diskuterade avtalet. 
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 Översätta domaravtal till engelska 

Styrelsen beslutade att avtalen ska översättas till engelska.  

 Domarkonferens 
Punkten bordlades till budgetmötet i början av 2019. 

 Rutin för avtackning av domare 
Styrelsen diskuterade rutinen.  

 Riktlinjer för honnörsdomare 
Styrelsen beslutade att anta riktlinjerna för honnörsdomare.  

 Ansökan internationell domare 
Styrelsen beslutade godkänna Johan Mählers ansökan om att utbilda sig till 
internationell domare.  

 Riktlinjer för mätning  
Styrelsen beslutade att godkänna riktlinjerna.  

 Tävlingsrapport för agilitytävlingar 
Styrelsen beslutade att avveckla ”tävlingsrapport för domare” samt 
”tävlingsrapport för tävlingsledare”.   

 Regler för tävlingsledarutbildningen 
Styrelsen diskuterade reglerna.  

 Utbildningsplan TL 
Styrelsen diskuterade utbildningsplanen.  
 

d) Landslagskommittén 

 Landslagsledning 
Styrelsen beslutade att landslagsledningen ska bestå av 3 personer.  
Styrelsen beslutade att varje landslagsledare får 25´000 kr i arvode.  
Styrelsen gav kommittén i uppdrag att ta fram uppdragsbeskrivningar för 
landslagsledningen.  

 Boende vid mästerskap 2019 
Boende för NM och VM är bokat.  

 LLU 2019  
o Teknisk arrangör 

Teknisk arrangör för LLU diskuterades, kommittén har idag intressenter 
för uppdraget.   

 
e) Tävlingskommittén  

 SM 2019 
Tävlingskommittén håller tät dialog med projektgruppen för SM.  
Tävlingsskommittén fick i uppdrag att tillfråga 1 utländsk domare och 2 
svenska, detta som tävlingsdomare. Kommittén fick även i uppdrag att tillfråga 
3 stycken domare till uppdraget som överdomare.   

o Avtal med Klippans kommun 
Avtalet diskuterades.  

 Lag  
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Styrelsen beslutade att hund som blivit om/slutmätt till annan storleksklass 
inte kan fortsätta tävla med ett lag i den tidigare storleksklassen. Hunden får 
dock ansluta till ett lag som tävlar i hundens nya storleksklass.   
Styrelsen beslutade att omformulera följande i SM-reglerna ”Byte av hund på 
grund av dödsfall/skada/sjukdom. Om hund avlider, skadas eller blir sjuk” till 
”byte av medicinska skäl”. 
  

f) Utbildningskommittén  
Kommittén har arbetat med A1 och A2 utbildningen.  
Kommittén har börjat kolla på webbaserade verktyg för utbildning och fortbildning.   
Kommittén har börjat titta på antalet agilitylärare vi har. Kommittén ska skicka ut en 
enkät till alla agilitylärare.   
 

g) Regelkommittén 

 Tidsplan 
Styrelsen beslutade att godkänna tidsplanen. Information kommer publiceras 
på hemsidan.   

 
§130 SAgiK Tävling 

a) Eventuellt namnbyte 
Styrelsen beslutade att byta namn på SAgiK tävling. Det nya namnet ska börja 
användas vid flytten till Sisyfos.  

b) Regler för årets agilityhund klass 1 och 2 
Styrelsen beslutade att reglerna för årets agilityhund klass 1 och 2 blir desamma som 
årets agilityhund klass 3.  

 
§131 Ekonomi 

a) Ekonomin 2018 
Ekonomin för 2018 fram till och med möteshelgen ser bra ut.  

b) Budget 2019 
Budgetförslag från respektive kommitté och aktivitetsgrupp ska skickas till Sven 
senast 2018-12-31.  

 
§132 Årsmöte 2019 

a) Årsmöteshandlingar 
Verksamhetsberättelser och planer ska vara inlämnade till Linn senast 2018-12-31.  

b) Offert från Scandic Mölndal 
Scandic Mölndal hade ingen lokal i rätt storlek tillgänglig. Linn fick i uppdrag att hitta 
annan lokal i Göteborgsområdet.  

 
§133 Alliansloppet Action Week  
Kommunikationskommittén fick i uppdrag att ta kontakt med organisationen och undersöka 
om detta är av intressant för SAgiK.  
 
§134 Sponsorer 
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Kommunikationskommittén fick i uppdrag att hitta sponsorer för att ersätta Acana.  
 
§135 Inbjudan till specialklubbskonferens  
SAgiK har blivit inbjuden till specialklubbskonferensen 2–3 februari. Styrelsen beslutade att 
Thomas och Krister ska representera SAgiK.  
 
§136 NM 

a) Guidelines 
Styrelsen fick i uppdrag att lämna sin feedback till Ewa senast 16 november.  
 

§137 Övriga frågor 
a) Årets agilitylag 

Beräkningen måste ske manuellt. Tävlingskommittén fick i uppdrag hitta en eller flera 
person/er som kan utföra beräkningarna.  

b) Produkter från AWC 
Styrelsen beslutade att de produkter som blivit kvar efter VM ska användas till 
tävlingspriser och gåvor. 
 

§138 Nästa möte  
Telefonmöte 21/11 klockan 20.  
Sittande möte 19–20 januari i Göteborg.  

 
§139 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
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