Protokoll möte nr 3 2020-06-01
Närvarande:
Thomas Juréhn (ordförande)
Linn Magnusson (ledamot)
Kristin Tuomisto (ledamot)
Jens Berglund (ledamot)
Josefin Mälman (ledamot)
Maria Beck (ledamot)
Martina Wolgast (tjänstgörande suppleant)
Maria Fondelius (suppleant)
Oliver Rasmusson (suppleant)
Anmält förhinder:
Katarina Skönvall (ledamot)
Jeanette Johansson (suppleant)
Adjungerad:
Ewa Lundin
§1 MÖTET ÖPPNAS
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§2 VAL AV JUSTERARE
Mötet valde Jens till justerare.
§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Mötet godkände dagordningen.
§4 PRIVATA AKTÖRER
Styrelsen förde en längre diskussion hur SKK:s tillåtelse att förlänga befintliga avtal till och
med 2021-12-31 samt skriva avtal med fler privata aktörer ska hanteras. Styrelsen ställer sig
positiv till att förlänga samtliga avtal och även skriva fler. Styrelsen kom fram till följande
förslag:
Företag som har en tävlingsledare som ansvarar för agilityn ska kunna teckna avtal med
Agilityklubben och därmed får dessa företag rätt att anordna officiella agilitytävlingar.
Kontrakt kommer gälla till och med 2021-12-31.
Styrelsen beslutade att göra en enkätundersökning där alla agilityaktiva får tycka till om
ovan förslag. När resultatet från denna enkät är färdig kommer styrelsen fatta ett slutgiltigt
beslut. När enkäten skickas ut kommer även frågan, hur man ställer sig till 20-milsregeln att
tas upp igen, svaret på detta kan förändras om det finns fler privata aktörer.
§5 DIGITAL AGILITYTÄVLING
Mötet beslutade att Agilityklubben ska arrangera en digital agilitytävling. Mer info kommer i
våra informationskanaler.
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§6 SKRIVELSER
•

Andel återbetald vid inställd tävling
Avsändaren ställer frågan hur mycket av anmälningsavgiften som det är rimligt att en
arrangör behåller när en tävling ställs in pga force major.
Enligt SKK får arrangören behålla det som behövs för att täcka de kostnader som
uppstår trots att tävlingen ställs in. Styrelsen kommer kontakta arrangören i fråga och
se så de följt SKK:s riktlinjer.

§7 KOMMANDE MÖTEN
Beslut om kommande möte fattas digitalt.
§8 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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