
Protokoll till styrelsemöte nr 21

2020-04-27

Mötesform: Telefonmöte

Närvarande: 

Ordinarie Ledamöter:
Thomas Juréhn (ordf.), Linn Magnusson, Sven Åfeldt, Josefin Mälman, Krister Andreasson, 
Kristin Tuomisto. 

Suppleanter:
Jens Berglund, Martina Wolgast, Dijana Zeric (sekreterare).

Adjungerande:
Ewa Lundin, Tanja Starck

Anmält förhinder:
Katarina Skönvall
 

§267. Mötet öppnas 
Mötet öppnades.

§268. Val av justerare
Linn Magnusson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

§269. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter smärre förändringar. 

§270. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§271. VU-beslut/E-postbeslut

§272. Skrivelser
a) Agilitytävling online

En skrivelse har inkommit från två medlemmar som vill arrangera virtuella tävlingar. 

Styrelsen ser mycket positivt på detta och kontaktar skrivanden för mer information. 

b) Handlingsplan för att arrangera tävlingar

En skrivelse inkom med funderingar hur Svenska Agilityklubben jobbar vidare för att 
klubbar ska kunna arrangera tävlingar framöver och om det finns indikationer på vad 
som kommer att ske framöver.

För närvarande får ingen tävlingsverksamhet ske enligt uttalande från CS. Inom 
närmaste tiden kommer CS att ha ett nytt möte, därför avvaktar styrelsen med svar 
kring frågan tills CS kommer ut med mer information. 

Assently: 42bfe335f0a2dc0c1a926656ce2c8f3f83c0f2cd5f928d4ea3a6f0e2695e590118a43e49e6b97611afb1ea04587706a0e92030f3b7f088fb2a38399dfe0d32b6



 

§273. VM & NM
Styrelsen noterar att VM 2020 samt NM 2020 är inställda.

§274. Justerat uttalande för CS
CS har utgått med ett justerat uttalande kring klubborganiserad verksamhet under Covid-19 
pandemin. 

"Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det 
särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som tex att hålla rejäla avstånd, handtvätt 
och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller som tillhör någon 
riskgrupp deltar.”

§275. Enkät 20-mils radie
Styrelsen diskuterar olika upplägg på en framtida enkät som berör 20-mils regeln. 

§276. Ändra klasser på ansökt tävling
Frågor har inkommit kring om klubbarna får ändra klasser på planerade lagtävlingar. 

Styrelsen förtydligar att eftersom det är tillåtet att ställa in tävlingar med hänvisning till force 
majeure så kommer inga straffavgifter vid klassändringar att tas ut.  

§277. Möte med RRG
Styrelsen beslutar att hålla ett möte tillsammans med regelrevideringsgruppen 18 maj med 
förbehåll att nya styrelsen kan komma att ändra datumet. 

§278. Konkurrensverket  
En medlem har påtalat att en klagan kan komma att skickas in till konkurrensverket kring 
styrelsens beslut att för närvarande inte förlänga de privata aktörernas kontrakt förrän en 
utredning har genomförts.  

Styrelsen bordlade ärendet och kontaktar SKK för mer information. 

§279. Ekonomi
a) Rambudget

Förslag till rambudgeten har publicerats på hemsidan inför det förenklade årsmötet.  

§280. Övriga frågor
a) Ansökan SM 2021

En ansökan har inkommit från en klubb om att få arrangera SM 2021. 

b) Årets-priser

Styrelsen diskuterade hur prisutdelningen ska gå till för Årets Hund och Årets Lag. 

c) Årsmöte

Linn Magnusson informerar om det förenklade årsmötet. 

§281. Nästa möte
Årsmöte 8-10 maj. 
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§282. Mötet avslutas
Mötet avslutades.
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