Protokoll för styrelsemöte nr 9
2019-10-02
Protokoll fört vid sammanträdande av Svenska Agilityklubben.
Mötesform: Telefonmöte
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Thomas Juréhn, ordf., Sven Åfelt, Linn Magnusson, Katarina Skönvall, Kristin Tuomisto,
Krister Andreasson, Josefin Mählman (§108-119).
Suppleanter:
Paul Bjurehag, Jens Berglund, Dijana Zeric (sekreterare)
Adjungerad:
Ewa Lundin
Anmält förhinder:
Martina Wolgast
§103. Mötet öppnas
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§104. Val av justerare
Linn Magnusson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
§105. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes efter smärre förändringar.
§106. Skrivelser
a) Beredskapsinformation 2019-11
Ordföranden besvarar skrivelsen.
§107. Domare som dömt sitt eget lag
Styrelsen diskuterade händelsen och beslutade att domaren och ansvarig tävlingsledare
kommer att få en erinran samt att lagets resultat kommer att strykas.
§108. Startavgifter LLU 2020
Styrelsen diskuterade om att eventuellt höja startavgiften för landslagsuttagningen. Efter att
ha tagit del av olika uträkningar beslutade styrelsen att höja avgiften från 600 kr till 720 kr.
§109. NM 2021
Nordiska Mästerskapet 2021 kommer att hållas i Sverige. Planeringen kring arrangemanget
är påbörjat.
§110. Ny medlem kommunikationskommittén
Emma Svärd föreslogs. Styrelsen godkände förslaget.
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§112. Rekommendation till TL-utbildning
Styrelsen har fått en förfrågan från en person att gå tävlingsledarutbildning utan att ha en
rekommendation från en klubb. Styrelsen vill att mer information bör inhämtas innan ett
beslut kan tas.
Diskussion fördes kring hur rekommendationer av tävlingsledare som inte har egna klubbar
utan exempelvis är kopplade till privata aktörer bör gå till.
§113. Avtal huvudmannaskap
Ett nytt avtal från Svenska Kennelklubben har inkommit. Styrelsen diskuterade skillnader från
tidigare avtal.
§114. FCI domarkonferens
FCI har bjudit in till en domarkonferens för internationella domare. Styrelsen beslutar att
maila ut en intresseförfrågan på de två konferensplatserna.
§115. FS data ny kontrollpanel
Styrelsen ställer sig positiva till förslaget och uppdrar kommunikationskommittén att titta
vidare på frågan.
§116. Felaktigt utgivet cert i AGIDA
En tävlingsledare har av misstag klickat in fel ekipage som mottagare av CERT i Agida. Rätt
information är dock inskrivet i tävlingsboken. Certet flyttas i systemet till rätt person och
berörda personer kommer att informeras.
§117. Felaktig ommätning
En ommätning av en hund från XS till S gjordes av endast en domare vilket är ett felaktigt
förfarande enligt gällande regler. Efter detta genomfördes två starter i smallklass. Domaren
är tillsagd, hundägaren är kontaktad om att en korrekt ommätning måste göras. Styrelsen
beslutade att stryka de två starterna i small.
§118. Nästa möte
Telefonmöte 29 oktober.
§119. Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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