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Svenska Agilityklubben 16–2019
Protokoll 6/3 2019 (Telefonmöte möte)
Närvarande
Thomas Juréhn (ordförande)
Linn Magnusson (sekreterare)
Josefin Mälman
Katarina Skönvall
Kristin Tuomisto från §175
Lisa Härdne från §175
Krister Andreasson
Frånvarande
Sven Åfeldt
Petra Patcha
Rosie Dahle
Adjungerad
Ewa Lundin
§172 Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§173 Val av justerare
Mötet valde Krister till justerare.
§174 Fastställa dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg av övriga frågor a och b.
§175 Skrivelser
a) Klubbens tävlingsbana
Avsändaren önskar att styrelsen drar tillbaka sitt beslut att låta Flens aktivitetsgrupp
disponera agilitybanan.
Styrelsen beslutade att stå fast vid sitt beslut. Styrelsen kommer publicera bakgrund
och resonemang kring beslutet.
b) Blandade pinnar
Avsändaren anser att det utskick styrelsen gjort beträffande vad som gäller för
blandade pinnar är felaktigt.
Styrelsen ansåg att den information som tidigare gått ut är korrekt.
§176 Årsmötet
a) Handlingar
Styrelsen beslutade att godkänna ekonomiska handlingar, verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan och proposition.
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§178 Övriga frågor
a) Sponsorer
Thomas informerade om arbetet med sponsorer.
b) LLU 2020
Styrelsen beslutade att hyra en bana av hög kvalitét till uttaget 2020.
§179 Nästa möte
Årsmöte 16 mars.
§180 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Följande handlingar har undertecknats den 7 mars 2019
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Handlingarna är undertecknade av
2019-03-07 21:13:15 (CET)

Linn Magnusson

sekreterare@sagik.se199310102745
217.209.191.72
Undertecknat med e-legitimation(BankID)
2019-03-07 21:13:10 (CET)

Thomas Juréhn

ordforande@sagik.se196109051034
85.229.148.179
Undertecknat med e-legitimation(BankID)
2019-03-07 21:29:06 (CET)

Krister Andreasson

krister.andreasson@ohvvs.se
90.224.32.27
Undertecknat med Touch
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