Protokoll nr 5 2020-07-13
Närvarande:
Thomas Juréhn
Linn Magnusson
Kristin Tuomisto
Jens Berglund
Katarina Skönvall
Maria Beck
Jeanette Johansson
Maria Fondelius
Oliver Rasmusson
Anmält förhinder:
Josefin Mälman
Martina Wolgast
Adjungerad:
Ewa Lundin
§1 MÖTET ÖPPNAS
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§2 VAL AV JUSTERARE
Mötet valde Kristin till justerare.
§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Mötet godkände dagordningen.
§4 FÖREGÅENDE MÖTEPROTOKOLL
Protokoll 1–4 lades till handlingarna.
§5 SKRIVELSER
Inga inkomna skrivelser.
§6 OFFICIELLA TÄVLINGAR
Mötet beslutade att inga officiella agilitytävlingar är tillåtna tillsvidare.
Styrelsen förde en längre diskussion innan beslutet fattades. Det tyngsta argumentet för att
inte tillåta tävlingar var att SKK inte vill att en tävlingsplats besöks av fler än 50 personer/dag.
§7 LANDSLAGSUTTAGNING 2021
Styrelsen beslutade att landslagsuttagningen 2021 ska vara i Tånga Hed under maj månad.
Exakt datum kommer beslutas senare.
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§8 NM 2021
Det är fortfarande osäkert om NM 2021 kommer arrangeras av Sverige eller Norge (som var
tilltänkt arrangör 2020). Styrelsen kontaktar Sveriges NKU-delegat för att se när NKU kan
tänkas komma med ett beslut i frågan.
§9 REGELREVIDERINGEN
Regelrevideringsgruppen har inkommit med samtliga förslag på regelförändringar. Thomas
gav samtliga i styrelsen i uppgift att läsa igenom dessa noggrant. Styrelsen kommer ha
flertalet möten kring dessa förslag samt ett längre möte i augusti.
§10 PRIVATA AKTÖRER
Enkäterna om privata aktörer som styrelsen genomfört kommer att publiceras på klubbens
hemsida.
SKK har lämnat respons och kommentarer på det avtalsförslag som styrelsen skickat in.
Dessa kommer diskuteras vidare med SKK.
§11 NÄSTA MÖTE
Nästa styrelsemöte är 22 augusti.
§12 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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