
Protokoll för styrelsemöte nr 7 

2019-08-13 

Protokoll fört vid sammanträdande av Svenska Agilityklubben. 

Mötesform: Telefonmöte 19:30 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 
Thomas Juréhn, ordf., Linn Magnusson, Katarina Skönvall, Kristin Tuomisto, Krister 
Andreasson.  
 
Suppleanter:  
Paul Bjurehag, Jens Berglund, Martina Wolgast, Dijana Zeric (sekreterare) 
 
Adjungerad:  
Ewa Lundin 

Anmält förhinder: 
Josefin Mälman 

§75. Mötet öppnas  
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§76. Val av justerare 
Jens Berglund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.   

§77. Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes efter smärre förändringar.  

§78. Föregående mötesprotokoll 
Protokoll 5 samt 6 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.  

§79. Lag 
Styrelsen förtydligade reglerna kring byte av ekipage i ett lag.  

Fram till sista anmälningsdagen kan man ersätta ekipage i laget av valfri anledning. Efter 
sista anmälningsdagen så kan lag där ekipage har intyg enligt reglerna ersätta med ett nytt 
ekipage. Intyg ska senast lämnas in dagen innan tävlingsdagen påbörjas. 

Ekipage som vill stryka sig samma dag som tävlingsdagen påbörjas kan inte ersättas med ett 
annat ekipage då endast en laguppsättning per dag gäller. 

Ekipage utan giltig anledning till byte av lagmedlem kan inte kräva detta av arrangören efter 
att anmälningstiden har löpt ut. 

En FAQ kring lagregler ska godkännas och skickas ut.  

§80. Ny medlem LLK 
Joakim Frick föreslogs som medlem till Landslagskommittén. 
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Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.   

§81. LLU 
Förslag på domare till Landslagsuttagningen 2020 fördes fram.  

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.  

§82. Agilityuppvisning  
Ordföranden informerade om en planerad agilityuppvisning på Stockholm Hundmässa. 
 
§83. FCI-delegat  
Nuvarande FCI-delegat har avsagt sig sitt uppdrag.  

Styrelsen noterade informationen och uppdrog ordföranden att kontakta SKK och PtK för 
mer information.   

§84. Tävlingar samtidigt som domarutbildning  
Förslag om att tillåta tävlingar samma helg som domarutbildning pågår.  

Styrelsen beslutade efter omröstning att inte godkänna officiella tävlingar under den helgen. 

§85. Fråga om tävlingsbok 
Medlem kontaktade Svenska Agilityklubben med frågan om personen kan tävla med en ny 
tom tävlingsbok fram till att domare har möjlighet att fylla i den. Hunden är tidigare slutmätt 
enligt gällande regler och resultatet är infört i AGIDA. 

Styrelsen förtydligar att resultat som är infört i AGIDA är gällande och därmed är det godkänt 
att tävla även om tävlingsboken är inte uppdaterad med ett mätintyg vid händelse att man 
måste begära ut en ny bok. Styrelsen uppmanar medlemmen att kontakta kansliet för att få 
en ny bok utfärdat med godkänt mätintyg. Ny mätbok kan beställas med gällande underskrift 
från kansliet i shopen.  

§86. Övriga frågor 
a) AGIDA 

Styrelsen informerades kort om de kommande funktionerna kring AGIDA som jobbas 
på. 
 
Förslag från leverantör att p.g.a. barnledighet påbörja det planerade 
utvecklingsjobbet nu fram till augusti istället för nästa år. Diskussion om budget 
uppkom.  
 
Styrelsen bordlade frågan till nästa sittande möte.  

b) Avtal huvudmannaskap 
Ordföranden informerar om att ett nytt avtal om huvudmannaskap har inkommit från 
SKK. Avtalet ska läsas igenom och diskuteras på nästkommande möte.   

c) SM-tröjor  
Svenska Agilityklubben har 50 tröjor kvar. Föreslogs att skänka dessa till 
aktivitetsgrupperna i första hand samt Nutrolin och Skånehallens Arena. 
 
Styrelsen godkände förslaget.  

d) Domarfråga  
Bordlades till nästa möte.  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e) Tekniskt fel på tävling 
Bordlades till nästa möte.  

f) Byte av klass 
Medlem inkom med frågan kring hur denne ska praktiskt göra ett klassbyte av en 
hund som blivit ommätt på internationellt mästerskap från small till medium. 
Medlemmen vill tävla i den större storleksklassen framöver och undrar vad som 
händer med pinnar och resultat inför SM. 
 
Styrelsen förtydligar att en hund som är inmätt internationellt på mästerskap som en 
annan storleksklass får göra ett byte till den nya klassen genom att kontakta kansliet. 
Alla resultat och tagna SM-pinnar följer med till den nya klassen enligt praxis från 
byten mellan XS och S samt L och XL.  

g) Dispens av domare 
Domare önskar dispens från kraven att döma under ett år p.g.a. sjukdom. 
 
Styrelsen förtydligar att de regler som finns gäller. Domare som inte kan döma de 
antal tävlingar som kraven avser blir avauktoriserad och får göra om det praktiska 
samt teoretiska provet för att få sin återauktorisation. 

h) Utbildningskommittén  
Utbildningskommittén föreslog ett dokument som fokuserar på friskvård av hund som 
nya instruktörer kan använda och ta del av. 
 
Styrelsen uppdrog Utbildningskommittén att kolla vidare i frågan.  

i) Ekonomi  
En fråga uppkom gällande avbokning av hotell från landslagsekipage.  
 
Frågan bordlades till nästa möte. 

§87. Nästa möte 
14-15 September 

§88. Mötet avslutas 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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