
 

 

Protokoll för styrelsemöte nr 8 

2019-09-14/15 

 
Mötesform: Fysiskt möte 
Närvarande: Thomas Juréhn (Ordförande), Linn Magnusson, Krister Andreasson, Sven 
Åfeldt, Paul Bjurehag, Martina Wolgast Katarina Skönvall (deltog på §90-96c) 
Frånvarande: Jens Berglund, Dijana Zeric, Kristin Tuomisto, Josefin Mälman  
 
§89. Mötet öppnas  
Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 
§90. Val av justerare 
Mötet valde Martina till justerare.  
 
§91 Val av mötessekreterare 
Mötet valde Linn till mötessekreterare.  
 
§92. Fastställande av dagordning 
Med mindre justeringar fastställdes dagordningen.  
 
§93. Föregående mötesprotokoll 
I protokoll för möte Nr 6 saknades Sven i närvarolistan.  
I övrigt lades protokoll Nr 6 till handlingarna. 
 
§94. VU-beslut/E-postbeslut 
VU protokoll Nr 3 (2019-09-27) lades till handlingarna.  
 
§95. Skrivelser 
Inga inkomna skrivelser.  
 
§96. Rapporter från kommittéer och projektgrupper  

a) Kommunikationskommittén 
Det kommer även i år bli en uppvisning på Stockholm Horse Show, samt en 
uppvisning på SKK:s utställning på Älvsjömässan.  
Kommittén arbetar på ett kontrakt med ny fodersponsor.  
 

b) Organisationskommittén 
Arbetet fortlöper. 
 

c) Funktionärskommittén 
Kommittén rapporterade om planeringsarbetet som är pågående inför 
domarkonferensen som arrangeras 16–17 november. 
    
Mötet beslutade att sätta upp målet att domarkåren ska bestå av ca 100 domare. 
Mötet beslutade att nästa domarutbildning ska planeras till hösten 2020, därefter bör 
domarutbildningarna ske vart tredje år eller i den takt som anses lämpligt för att 
uppfylla målsättningen på 100 domare.  
 
Kommittén har fått in frågan om det är ok att en domare dömer med hörlurar på.  
Mötet beslutade att det är ok att döma med hörlurar på med det är domaren som 
ansvarar för att sekretariatet kan kontakta dem.  

Assently: 7a0f1c81f3ff2554a8b11dbfca600ef3bce509710a728836f46548a2b1bb4c5c87c3187cb5915b30da3ce1cc8cba1d0feeb7afd08630287e2b8761e1ed656ba4



 

 

d) Landslagskommittén 
Arbetet fortlöper. Styrelsen diskuterade landslagsaktiviteter 2020.  
 

e) Tävlingskommittén  
-SM domare 
SM-gruppen har inkommit med vilka domare de önskar döma SM 2020. Mötet 
beslutade vilka domare som ska tillfrågas.  
-FAQ Lag 
Mötet beslutade att godkända FAQ för lag.  

-Priser 

Mötet beslutade att alla tävlingsansökningar från och med 2020-01-01 ska innehålla 
en inbjudan. I inbjudan ska följande information finnas:  

Geografisk plats för tävlingen 
Datum 
Klasser och storlekar 
Startavgifter 
Andra tillkommande avgifter (P-avgift mm) 
Meddela om skott kan förekomma  
Kontaktuppgifter 
Antal eller andel priser och rosetter 

            -Avstånd mellan tävlingar med samma klass 
Styrelsen diskuterade om det finns en mening att justera det tillåtna avståndet 
mellan tävlingar från 20 mil till 10 mil. Mötet beslutade att skicka ut en enkät I 
frågan.  
.  

f) Utbildningskommittén 
Kommittén arbetar med att ta fram material kring friskvård för hund, detta som en 
utveckling till A1. 
  

g) Regelkommittén  
Mötet uppdrog till kommittén att uppdatera dokumentet med skillnader mellan 
nationella och internationella regler. 
 
Mötet beslutade att godkänna regelrevideringsgruppens förslag till kommande 
remissomgång.  
 

h) AGIDA-kommittén 
Mötet godkände Kristin Hansson som ny medlem i kommittén.   
 

§97 Ekonomi 
Sven redogjorde för ekonomin i klubben. 
 
§98. Förfrågan TL-utbildning 
Frågan bordlades till kommande möte.  
 
§99. Dispens till inställda tävlingar 
Det har inkommit en dispensansökan från arrangör som önskar frångå regeln om 3 
månaders synlighet i Agida. Mötet beslutade att avslå ansökan.  
 
§100. Övriga frågor 
 

i) Avtal huvudmannaskap 
Punkten bordlades till nästa möte.   
 

j) Årsmöte 
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Mötet beslutade att årsmötet 2020 blir den 14 mars i Sundsvallsområdet.  
 

§101. Nästa möte 
Telefonmöte 2 oktober.  
 
§102. Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
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