
 
 

Protokoll nr 6 2020-08-22 
Närvarande:  
Thomas Juréhn, ordförande  
Linn Magnusson, ledamot 
Maria Beck, ledamot 
Jens Berglund, ledamot 
Katarina Skönvall, ledamot 
Kristin Tuomisto, ledamot 
Martina Wolgast, tjänstgörande suppleant 
Oliver Rasmusson 
Jeanette Johansson 
Maria Fondelius 
 
Anmält förhinder:  
Josefin Mälman 
 
Adjungerad:  
Ewa Lundin 
 

§1 MÖTET ÖPPNAS 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 VAL AV JUSTERARE 

Mötet valde Martina till justerare. 

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Mötet godkände dagordningen.  
 

§4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Mötet lade protokoll nr 5 till handlingarna.  
 

§5 VU / E-POST BESLUT 

Inga VU / E-post beslut har tagits sedan senaste mötet.  
 

§6 KOMMITTÉER  

a) REGELKOMMITTÈN  
a. Regelrevideringsgruppen 

Styrelsen gick igenom gruppens förslag till nya regler.  
Styrelsen beslutade att godkänna samtliga förslag.  
Regelrevideringsgruppen fick i uppdrag att ta fram förslag till svar på SKK:s 
revidering av de allmänna reglerna.  
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b) KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉN 
Under hösten kommer Thomas delta i möte med klubbens huvudsponsorer Agria 
djurförsäkring och Purina Pro Plan.  
Kommittén arbetar även med fler företag som kan komma att sponsra klubben.   
Thomas arbetar för att förlänga avtalet med Agria Djurförsäkring. 
Mötet gav samtliga sammankallande i de olika kommittéerna i uppdrag att se över 
innehåll som rör dem på hemsidan och återkomma om något behöver 
ändras/uppdateras.  
  

c) ORGANISATIONSKOMMITTÉN 
Arbetet i kommittén fokuserar på de riktlinjer som finns för klubbens aktivitetsgrupper. 
Riktlinjerna behöver uppdateras och förbättras, kommittén kommer lämna ett nytt 
förslag vid ett kommande styrelsemöte.  
 

d) FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN 
Kommittén arbetar med ett förslag till ny utbildningsplan för agilitydomare. När nästa 
domarutbildning kan genomföras är i dagsläget oklart då klubbens ekonomi påverkar 
huruvida det är möjligt att genomföra en utbildning eller ej.  
 

e) LANDSLAGSKOMMITTÉN 
Mötet beslutade att landslagsuttagningen 2021 kommer ske 7–9 maj. Sedan tidigare 
är det beslutat att platsen för uttagningen är Tånga Hed. Hallen är bokad även 6:e 
maj för att kunna förbereda inför tävlingen.  

 
Mötet beslutade att Inga Järv anlitas som en av domarna vid uttagningen. Domare 
nummer två kommer beslutas senaste.  
 
Arbete med landslagsledning pågår.  
 
Utvärdering av uttagningssystemet ska påbörjas. Detta arbete kommer ske i en 
arbetsgrupp/projektgrupp där kommittén leder arbetet.  
 

f) TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Styrelsen beslutade att SM 2021 kommer arrangeras av Malmö Agility SAgiK och 
Ystad Brukshundsklubb 2–4 juli.  
 

g) UTBILDNINGSKOMMITTÉN 
Kommittén håller på att ta fram ett nytt arbetssätt för utbildningsfrågor. Anledningen 
är att utbildningskommitténs uppdrag ofta kräver arbete under längre perioder och 
med en sammankallande kopplat till styrelsen riskerar arbetet att bli hackigt och 
inkonsekvent då den sammankallande kan bytas ut varje år.  
 

h) AGIDAKOMMITTÉN 
Kommittén kommer tillsammans med regelrevideringsgruppen diskutera de ändringar 
som behöver göras för att systemet ska bli kompatibelt med de nya reglerna.  
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§7 SKRIVELSER  

a) Konflikt mellan enskilda personer och Brukshundsklubb 
Avsändaren förklarar att Brukshundsklubben hen är aktiv i har problem med två 
individer som inte följer agilitysektorns regler. Avsändaren vet att dessa individer är 
aktiv i en närliggande aktivitetsgrupp.  
Mötet diskuterade frågan och kom fram till slutsatsen att det faktum att personerna är 
aktiva i en aktivitetsgrupp inte har någon betydelse för ärendet. Styrelsen råder därför 
avsändaren att ta kontakt med Brukshundsklubben alternativt göra en anmälan till 
SKK:s disciplinnämnd.  
 

b) Öppna upp för officiella tävlingar 
Det har inkommit tre skrivelser där samtliga avsändare vill att Agilityklubben tillåter 
officiella agilitytävlingar.  
Se svar på detta under paragraf 9. 
 

c) Återbetalning Gåsahoppet 
Avsändaren undrar om Malmö Agility SAgiK endast behållit den del av 
anmälningsavgifterna till Gåsahoppet som behövdes för att täcka de omkostnader 
som uppkommit. Anledningen till att avsändaren vänder sig direkt till Agilityklubben är 
att Malmö Agility SAgiK är en aktivitetsgrupp vilket innebär att Agilityklubben centralt 
har det ekonomiska ansvaret. 
Styrelsen kommer kontakta Malmö Agility SAgiK och be dem redovisa vilka utlägg 
som gjorts i samband med den inställda tävlingen Gåsahoppet.     
 

d) Hund som fastnat i spåret på slalomens stödskenor 
Avsändaren vill uppmärksamma styrelsen på att det finns slalom godkända för tävling 
som inte har solida stödben. Det vill säga att stödbenet har en skåra alternativt hål. 
Detta gör att det finns en risk för hunden att fastna med klon i stödskenan, vilket 
tyvärr hänt avsändarens hund.  
Efter diskussion beslutade mötet att enbart slalom men solida stödben 
rekommenderas att användas vid tävling. Sidan ”säkra hinder – ett gemensamt 
ansvar” på Agilityklubbens hemsida kommer uppdateras med denna information.  
 

e) Tävlat utan medlemskap 
Avsändarens skrivelse upplyser styrelsen om en person som hen tror har tävlat utan 
medlemskap en längre period.  
Agilityklubben har kollat upp detta och det stämmer att personen tävlat en period utan 
medlemskap. 
Mötet tog beslutet att stryka de resultat som personen tagit under tiden som hen inte 
varit medlem. Tredje part ska inte påverkas av detta.  
 

f) Friskvårdsbidrag 
Styrelsen har fått två skrivelser som rör friskvård. Den ena avsändaren undrar hur 
hen kan få ett kvitto på sin kurs som hen ska gå hos en aktivitetsgrupp. Den andra 
avsändaren önskar att Agilityklubben ansluter sig till Actiway så att hen kan nyttja sitt 
friskvårdsbidrag till Agility.  
Maria B fick i uppdrag att ta fram en rutin för att skriva kvitton för kurser/aktiviteter 
hos våra aktivitetsgrupper samt att kontakta Actiway och Benify för att se om 
Agilityklubben kan ansluta sig.  
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§8 PRIVATA AKTÖRER 

SKK har nu godkänt det avtalsförslag som Agilityklubben skickat in.  
Mötet beslutade att de som är utbildade tävlingsledare och ägare eller firmatecknare av ett 
företag får lov att ingå i avtal med Svenska Agilityklubben och därmed har företaget rätt att 
anordna officiella agilitytävlingar.  
Avtalen som skrivs gäller till och med 2021-12-31.  
Avtal kan skrivas löpande.  
 

§9 OFFICIELLA TÄVLINGAR 

Mötet beslutade följande:  
Styrelsen kommer ta fram restriktioner/regler som ska gälla vid officiella agilitytävlingar. En 
(1) vecka efter att restriktioner publicerats på hemsidan är det tillåtet att arrangera officiella 
agilitytävlingar. Restriktionerna ska publiceras senast den 1: a september.  
 
Mötet förde en lång diskussion om vilka regler/restriktioner som ska gälla när officiella 
agilitytävlingar får lov att arrangeras igen. En del regler/restriktioner kräver längre diskussion 
samt rådfrågning hos SKK och därför kunde inte alla beslut fattas under mötet, bland annat 
hur bortlottning ska ske. En del regler/restriktioner kunde mötet dock besluta om. Dessa går 
att läsa nedan.  
 
Mötet beslutade att SM-pinnar får lov att delas ut även om bortlottning har skett. Mötet 
önskar dock att arrangörer försöker så långt det går att göra ett tävlingsupplägg där 
bortlottning inte behövs. Detta gäller tillsvidare  
 
Mötet beslutade att arrangören måste betala tillbaka hela anmälningsavgiften till den förare 
som stryker sig pga att hen är sjuk. Detta gäller tillsvidare.  
 
Mötet beslutade att slopa 20-mils regeln. Detta gäller tillsvidare. 
 
Idag gäller följande: Samma antal lopp i hopp- alternativt agilityklass ska erbjudas för 
samtliga storleksklasser inom en 6-veckorsperiod. 
Mötet beslutade att 6-veckorsperioden byts ut mot att samma antal lopp i hopp-alternativt 
agilityklass ska erbjudas för samtliga storlekar innan 17 maj 2021 (SM-kvalperioden).  
 
Mötet beslutade att tillsvidare slopa den administrativa avgiften på 50kr/struken/flyttad klass.  
 

§10 EKONOMI 

Maria Beck informerade om klubbens ekonomi. Ekonomin ser per den siste juli ut att följa 
den budget som presenterades på årsmötet.   
 

§11 NÄSTA MÖTE 

Kvällsmöte torsdagen den 17:e september.  
Heldagsmöte 24:e oktober.  

§12 MÖTET AVSLUTAS  

Ordförande förklarade mötet avslutat.  
 

Assently: 9dc0798aa72fd7dfdcfa88256460068ac0aa72118abc5047e971a7e886e62e665940197f1009705421add4a8b525b23d8f39dbc616eab9649961d2d129588c15



Följande handlingar har undertecknats den 25 augusti 2020
 

Handlingarna är undertecknade av
 

Protokoll-nr-6-2020-08-22.pdf
(124884 byte)
SHA-512: abf816e2b8606b5c7af61169b191979bcac5e
afa174510965c44f65f7c5846af517d20a11f021f9f008
736982af8ae04de0bbff1d69861023f6ff5fc12df15ca

Thomas Juréhn
ordforande@sagik.se
95.203.197.192
+46703783664
Undertecknat med SMS

2020-08-25 11:43:32 (CET)

Martina Wolgast
hej@martinawolgast.se 198202123306
194.165.233.131
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-08-25 09:36:42 (CET)

Linn Magnusson
magnussons123@gmail.com
2.67.215.123
Undertecknat med Touch

2020-08-25 09:08:47 (CET)

Protokoll nr 6 2020 08 22
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
9dc0798aa72fd7dfdcfa88256460068ac0aa72118abc5047e971a7e886e62e665940197f1009705421add4a8b525b23d8f39dbc616eab9649961d2d129588
c15

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently

Sida 1 av 1





Case Audit Log
2020-08-25 07:03:36 Case sent by Linn Magnusson


Title: Protokoll nr 6 2020 08 22


Protokoll-nr-6-2020-08-22.pdf:
abf816e2b8606b5c7af61169b191979bcac5eafa174510965c44f65f7c5846af517d20a11f021f9f008736982af8ae0
4de0bbff1d69861023f6ff5fc12df15ca


2020-08-25 07:08:26 Case request opened by party: Linn Magnusson (Touch)
IP: 2.67.215.123


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2020-08-25 07:08:28 Case reviewed by party: Linn Magnusson (Touch)
IP: 2.67.215.123


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


2020-08-25 07:08:47 Case signed by party: Linn Magnusson (Touch)
IP: 2.67.215.123


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


2020-08-25 07:35:38 Case reviewed by party: Martina Wolgast, 198202123306 (BankID)
IP: 194.165.233.131


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36


2020-08-25 07:36:42 Case signed by party: Martina Wolgast, 198202123306 (BankID)
IP: 194.165.233.131


Useragent:


2020-08-25 09:39:10 Case reviewed by party: Thomas Juréhn (Sms)
IP: 95.203.197.192


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36


2020-08-25 09:43:32 Case signed by party: Thomas Juréhn (Sms)
IP: 95.203.197.192


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36


2020-08-25 09:43:32 All parties have signed, certificate generated


Sida 1 av 1






		info@assently.com
	2020-08-25T09:43:33+0000
	https://assently.com
	The case has been e-signed by the parties using Assently E-Sign.




