Protokoll Nr 1
Styrelsemöte 2020-05-18
Närvarande:
Thomas Juréhn (orförande)
Kristin Tuomistio (ledamot)
Linn Magnusson (ledamot)
Jens Berglund (ledamot)
Josefin Mälman (ledamot)
Katarina Skönvall (ledamot)
Maria Beck (ledamot)
Jeanette Johansson (suppleant)
Maria Fondelius (suppleant)
Martina Wolgast (suppleant)
Oliver Rasmusson (suppleant)
Ewa Lundin (adjungerad)

§1 MÖTET ÖPPNAS
Ordförande Thomas Juréhn förklarade mötet öppnat.
§2 VAL AV JUSTERARE
Mötet valde Maria Beck till justerare.
§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Efter en mindre justering godkändes dagordningen.
§4 FIRMATECKNARE
Linn informerade om att hon varit i kontakt med SKK angående firmatecknare. SKK har
meddelat att de som är firmatecknare ska vara ordförande eller ledamot. Detta gör att Tanja
inte kan vara firmatecknare. Thomas fick i uppdrag att kontakta Sven och banken för att se
hur detta kan lösas i praktiken.
§5 TÄVLINGAR EFTER 31 MAJ
Efter en längre diskussion om agilitytävlingar efter 31 beslutade styrelsen följande:
• Inga officiella agilitytävlingar får anordnas fram till och med 31 juli.
• Senast 15 juli kommer styrelsen att fatta ett nytt beslut om tävlingar efter 31 juli.
• Tävlingar som ligger/läggs i AGIDA med datum efter 31 juli kommer godkännas först
när beslutet om tävlingar efter 31 juli är taget.
• Beslutet kan komma att förändras innan 15 juli om folkhälsomyndigheten ändrar sina
riktlinjer.
Ovan beslut grundar sig i folkhälsomyndighetens rekommendation att inga onödiga resor ska
genomföras, att idrottsföreningar uppmanas skjuta upp tävlingar, samt att folksamlingar över
50 personer ej är tillåtet.
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§6 NÄSTA MÖTE
Nästa möte är 25 maj. Mötet kommer fokusera på regelrevideringen och
Regelrevideringsgruppen kommer delta.
§4 MÖTET AVSLUTAS
Thomas avslutade mötet.
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