
Protokoll till styrelsemöte nr 18 

2020-03-30 

Mötesform: Telefonmöte 

§222. Mötet öppnas  
Mötet öppnades.  

§223. Val av justerare 
Josefin Mälman valdes att jämte ordföranden justera protokollet.  

§224. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  

§225. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes.  

§226. VU-beslut/E-postbeslut 
Inga VU- eller E-postbeslut är tagna.  

§227. Skrivelser 
a) Angående SM-kval 

 
Skrivelsen bordlades i väntan på beslut kring SM.  

b) SM-kval och SM 
 
Skrivelsen bordlades i väntan på beslut kring SM.  

§228. CS beslut  
Ett beslut från CS har kommunicerats ut till klubbarna: 

SKK:s centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av 
någon klubb inom SKK-organisationen.  

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna 
sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra 
delar av landet eller utlandet. 

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid 
behov. 

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, 
promenader och liknande. 

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. 
Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten. 
Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av CS:s beslut på grund av 
covid-19 ställs in med hänvisning till force majeure.  

Styrelsen noterar informationen och uppmanar alla agilityaktiva att följa detta beslut samt att 
kontinuerligt uppdatera sig med Folkhälsomyndigheternas information.   

§229. SM & SM-kval 
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a) Riskanalys 
 
Arrangörerna har genomfört en riskanalys kring att hålla SM 2020 enligt plan. Utifrån 
de rekommendationer som Folkhälsomyndigheterna kommit med nu är 
arrangemanget inte möjligt att genomföra till det satta datumet.  
 
Styrelsen beslutade att ställa in SM-arrangemanget för de planerade datumen 26-28 
juni.  

b) SM 
 
Styrelsen väljer att se över budget och uppdrog tävlingskommittén att undersöka 
möjligheterna att arrangera SM 2020 vid senare tillfälle. Styrelsen återkommer med 
mer information om SM och påverkade kvalperioder inom 2 veckor. 

c) SM-kval  
 
På grund av ovanstående beslut bordlades ärendet.  

§230. Förenklat årsmöte  
Ordföranden informerar kring hur ett förenklat årsmöte kommer att gå till.   
 
Styrelsen beslutade att hålla ett förenklat årsmöte den 9 maj.   

§231. Kursverksamhet hos avtalsanslutna aktörer 
En fråga inkom om CS:s beslut kring kursverksamhet även gäller privata aktörer.  
 
Styrelsen kontaktar SKK för att få klarhet i frågan.  

§232. Landslag 
a) Landslaget 2020 
 
Styrelsen diskuterade möjligheten kring att bilda ett landslag till 2020.  
 
Styrelsen diskuterade olika alternativ och bordlade ärendet i väntan på mer 
information.   
 
Linn Magnusson valde att inte delta på grund av jäv.  

b) LLU  
 
Styrelsen bordlade ärendet. 

c) Arvode Landslagsledare  
 
Styrelsen bordlade ärendet.  

§233. Ekonomi 
På grund av de inställda tävlingarna som Corona-pandemin har medfört kommer detta att ge 
stora ekonomiska konsekvenser för Svenska Agilityklubben. Styrelsen kommer att revidera 
förslaget till budget 2020 och se vilka besparingar som behöver göras.   

§234. Övriga frågor 

§235. Nästa möte 
Telefonmöte, 13 april.   
§236. Mötet avslutas 
Mötet avslutades. 
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