Protokoll till styrelsemöte nr 15
2020-02-27
Mötesform: Telefonmöte
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Thomas Juréhn (ordf.), Linn Magnusson, Kristin Tuomisto, Martina Wolgast
Suppleanter:
Jens Berglund, Dijana Zeric (sekreterare)
Anmält förhinder:
Katarina Skönvall, Sven Åfeldt, Josefin Mälman, Krister Andreasson.
§186. Mötet öppnas
Mötet öppnades.
§187. Val av justerare
Linn Magnusson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§188. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§189. Föregående mötesprotokoll
Bordlades till nästa möte.
§190. Skrivelser
A) Byte av hall, privat aktör
En skrivelse har inkommit angående möjligheten för en privat aktör att hålla tävlingar i
fler hallar än en.
Styrelsen förtydligar att avtalen är skrivna med ett organisationsnummer och inte
bunden till en specifik hall. Därav är det tillåtet att utnyttja flera hallar då kravet för att
ingå i pilotprojektet var att den privata aktören ska vara kopplad till en hall för att bli
godkänd. Byte av hall under tiden eller nyttjande av flera hallar är därför tillåtet så
länge det är inom ramarna av avtalet.
§191 Årsmötet
A) Livesändning
Ordföranden informerar om att Stay Live kommer att livesända årsmötet.
B) Motioner
Styrelsen besvarar motioner.
§192 Svar från CS
Svenska Agilityklubben har kontaktat Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse (CS) om
möjligheten till förlängning för de privata aktörerna då Kennelfullmäktige inte gav något svar
kring huruvida pilotprojektet ska fortsätta eller inte. CS har svarat styrelsen och givit dispens
för att teckna avtal fram till 2021-12-31.

Styrelsen har tidigare diskuterat vad konsekvenserna kring det nuvarande systemet kring de
privata aktörerna kan ge. Flera skrivelser har inkommit där en del problematik kring
pilotprojektet har belysts från medlemmarnas samt klubbarnas håll.
Styrelsen valde att bordlägga ärendet och inte teckna nya avtal med privata aktörer för att
under början på 2020 undersöka medlemmarnas åsikter samt undersöka vilka regler som
bör komma på plats inför eventuell förlängning.
§193 Övriga frågor
Inga inkomna.
§194 Nästa möte
Inget datum bestämt.
§195 Mötet avslutas
Mötet avslutades.

