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Svenska Agilityklubben 15–2018
Protokoll 20/2 2019 (Telefonmöte möte) 08 229091 730140
Närvarande
Thomas Juréhn (ordförande)
Linn Magnusson (sekreterare)
Sven Åfeldt
Josefin Mälman
Rosie Dahle
Katarina Skönvall
Petra Patcha §165 b)
Frånvarande
Kristin Tuomisto
Lisa Härdne
Krister Andreasson
§162 Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§163 Val av justerare
Mötet valde Josefin till justerare.
§164 Fastställa dagordning
Tillägg av övrig fråga.
Tillägg skrivelse.
Alg Guttens hundmat
§165 Rapporter från kommittéer och projektgrupper
a) Funktionärskommittén
 Dispens för domare
Styrelsen beslutade att ge dispens till domare som dömt tillräckligt många
dagar men inte tillräckligt många starter.
b) Landslagskommittén
 Landslagsledning
Styrelsen beslutade om 3 förslag på landslagsledare som kommer bli
tillfrågade.
 LLU 2019
Styrelsen beslutade att de funktionärer som hjälper till på fredagen får ett
arvode på 100 kr per arbetad klass.
c) Kommunikationskommittén
 Fodersponsor
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Kommittén har kontakt med två fodersponsorer som är intresserad av att bli
huvudsponsor till Svenska Agilityklubben.
 Foderföretag vill köpa voucher
Thomas fick i uppdrag att prata med Ewa om funktionen av voucher och om
företagets önskan är möjligt.
d) Regelkommittén
 Försättsblad och sidnummer i regelhäftet
Styrelsen beslutade att regelrevideringsgruppen får lov att byta ut
försättsbladet och lägga till sidnummer.
 Ramlöst däck
Styrelsen har inte fått något svar på regelförslaget från Ptk. Kristin fick i
uppdrag att kontakta Ptk.
 Ny medlem i kommittén
Styrelsen beslutade att Håkan Ericsson blir ny medlem i regelkommittén.
e) Tävlingskommittén
 SM-regler
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget på nya SM-regler.
§166 Försäljning av Svenska Agilityklubbens bana
Styrelsen beslutade att låta Flens aktivitetsgrupp disponera Svenska Agilityklubbens
agilitybana mot avgift.
§167 Skrivelser
a) Svenska Agilityklubbens agilitybana
Avsändaren hade frågor kring eventuell försäljning av Svenska Agilityklubbens
agilitybana.
Thomas fick i uppdrag att svara på skrivelsen i enlighet med beslut i §166.
§168 AGIDA
Thomas informerade om kontakten han haft med Sisyfos.
§169 Årsmötet
Styrelsen diskuterade årsmötet.
§170 Övriga frågor
a) Samarbete SHU och SBK
Thomas informerade om möten han haft med SHU och SBK. Mötena har haft fokus på
olika former av samarbeten.
§171 Nästa möte
Telefonmöte 6 mars kl 20:00.
§172 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Följande handlingar har undertecknats den 1 mars 2019
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Handlingarna är undertecknade av
2019-03-01 09:34:12 (CET)

Thomas Juréhn

ordforande@sagik.se196109051034
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Undertecknat med e-legitimation(BankID)
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Linn Magnusson

sekreterare@sagik.se199310102745
46.165.168.132
Undertecknat med e-legitimation(BankID)
2019-02-27 12:39:28 (CET)

Josefin Mälman

sagikjosefin@gmail.com197804252067
77.53.171.82
Undertecknat med e-legitimation(BankID)
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