
 
 

Protokoll nr 4 2020-06-29 
Närvarande:  
Thomas Juréhn  
Linn Magnusson  
Martina Wolgast  
Josefin Mälman 
Kristin Tuomisto 
Maria Fondelius 
Oliver Rasmusson 
 
Anmält förhinder:  
Katarina Skönvall 
Maria Beck 
Jeanette Johansson 
Jens Berglund 
 
Adjungerad:  
Ewa Lundin 
 

§1 MÖTET ÖPPNAS 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 VAL AV JUSTERARE 

Mötet valde Oliver till justerare. 

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Mötet godkände dagordningen.  
 

§4 SKRIVELSER 

a) Återbetalning campingavgift ”Hula hoppet” 
Styrelsen har fått flertalet frågor kring utebliven återbetalning av campingsavgift vid 
tävlingen ”Hula Hopp”. Då campingen och kostnaden kring detta kan styrelsen inte 
vidta några åtgärder och hänvisar avsändarna att kontakta ARN. Styrelsen kommer 
dock kontakta arrangören och framföra de åsikter som kommit till Agilityklubben.  

b) Tillåt officiella tävlingar 
Avsändaren önskar att styrelsen ska tillåta officiella tävlingar.  
Styrelsen står fast vid sitt tidigare beslut att inte tillåta officiella tävlingar. Frågan 
kommer åter att tas upp på nästa styrelsemöte 13 juli.  

c) Mer detaljerade uppgifter om privata aktörer på hemsidan 
Avsändaren önskar mer information om de privata aktörerna på hemsidan.  
Styrelsen har tackat för skrivelsen men då vi är en ideell organisation finns det inte 
resurser att hålla alla sidor uppdaterade med detaljerad information.  

d) Inofficiell tävling i AGIDA 
Avsändaren önskar använda AGIDA vid en inofficiell cup. Då avsändaren inte är en 
klubb ansluten till SKK eller en privat aktör som har avtal med Agilityklubben är inte 
detta möjligt.  

e) Landslagsuttagning på flera platser samtidigt 
Avsändaren undrar om det inte kan vara möjligt att köra landslagsuttagningen på 
flera platser samtidigt och bygga upp identiska banor på båda orterna. Detta för att 
kunna minska resandet till uttagningen och därmed göra det mer ekonomiskt och 
tidsmässigt hållbart att delta.  
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Styrelsen anser inte att det är möjligt att bygga upp två exakt likadana banor på två 
olika orter. Att ha två uttag skulle även driva upp kostnaderna och kräva mer ideella 
resurser. Med detta som grund bedömer styrelsen att det inte är möjligt att genomföra 
uttagningen på det sätt avsändaren önskar. Styrelsen tycker dock att det är en viktig 
fråga som lyfts, att fler bör ha ekonomisk och tidsmässig möjlighet att delta på 
uttaget. Landslagskommittén tar med sig denna fråga i sitt fortsatta arbete.    

f) Tidigare enkät om privata aktörer 
Avsändaren önskar se resultatet från den enkät som gjordes kring privata aktörer 
inför KF 2019. 
En sammanställning av denna enkät kommer publiceras på hemsidan.  

g) Domarutbildning 
Avsändaren frågar när nästa domarutbildning är planerad.  
Funktionärskommittén hade som målsättning att genomföra en domarutbildning 
under 2021 men i och med den stora ekonomiska förlust som klubben troligtvis 
kommer göra 2020 är det mycket osäker om utbildningen kan bli av. Ett beslut kring 
detta kan komma först när resultatet för 2020 är klart.   

h) Svarstid för ny enkät om privata aktörer 
Avsändaren tycker det var för kort tid att ha en helg på sig att svara på den nya 
enkäten om privata aktörer.  
Styrelsen beslutade att enkäten ska gå att besvara till och med 2020-07-06. 

 

§5 PRIVATA AKTÖRER 

Enkäten om privata aktörer hade fram till mötet fått nästan 300 svar. Styrelsen tolkar svaren 
som positivt inställda till fler privata aktörer.  
Styrelsen beslutade därför att ett avtalsförslag kommer skickas till SKK.  
 
SKK måste godkänna avtalsförslaget innan Agilityklubben kan fatta beslutet att teckna avtal 
med privata aktörer.  
 

§6 FÖRLÄNGA REGELREVIDERINGSPERIOEN 

Agilityklubben har erbjudits att pga COVID-19 skjuta upp regelrevideringen med 1 år. 
Regelrevideringsgruppen arbetar enligt utsatt tidsplan och ser ingen anledning till att skjuta 
upp regelrevideringen. Styrelsen ställer sig bakom RRG:s åsikt att inte förändra 
regelrevideringsperioden.  
 

§7 NÄSTA MÖTE  

Nästa styrelsemöte är 13 juli.  
 

§8 MÖTET AVSLUTAS  

Ordförande förklarade mötet avslutat.  
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Följande handlingar har undertecknats den 13 juli 2020
 

Handlingarna är undertecknade av
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