
 
 

Dagordning möte nr 7 2020-09-17 
 
Närvarande:  
Thomas Juréhn, ordförande  
Linn Magnusson, ledamot 
Maria Beck, ledamot 
Katarina Skönvall, ledamot 
Kristin Tuomisto, ledamot 
Martina Wolgast, tjänstgörande suppleant 
Oliver Rasmusson, tjänstgörande suppleant 
 
Anmält förhinder:  
Josefin Mälman 
Jens Berglund 
Maria Fondelius 
Jeanette Johansson 
 
Adjungerad:  
Ewa Lundin 

 

§1 MÖTET ÖPPNAS 

Ordförande förklarade mötet öppnat.  

§2 VAL AV JUSTERARE 

Mötet valde Oliver till justerare.  

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkändes efter mindre justeringar. 

§4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL OCH VU-PROTOKOLL 

Mötet lade protokoll nr 6 samt VU-protokoll 1 till handlingarna.  

§5 REGELREVIDERINGEN KOPPLAT TILL AGIDA 

Vissa av de förslagen till regelförändringar medför utvecklingskostnader i AGIDA.  
AGIDA-kommittén och representanter från regelrevideringsgruppen har haft ett möte där 
detta diskuterades. Till styrelsens nästa möte ska ett konkret förslag med vilka förändringar i 
systemet man vill göra samt vad dessa kommer kosta.   

§6 EKONOMI 

Till nästa möte ska en reviderad prognos av ekonomin tas fram, denna prognos ska ta 
hänsyn till den positiva aspekten att tävlingarna kommit igång.  
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§7 FRISKVÅRDSBIDRAG 

Benify och Actiway är de ledande aktörerna för friskvårdsbidragsportaler. Styrelsen har 
undersökt möjligheten att ansluta till dessa.  
Att ansluta till Benify skulle inte ge utövarna några direkta fördelar, därav ansåg styrelsen att 
det inte finns någon anledning att ansluta sig till denna portal.  
Vad gäller Actiway tar denna portal en avgift på 10% av det belopp som användaren 
utnyttjar. Detta skulle kunna innebära ett stort inkomstbortfall för Agilityklubben. Med det 
ekonomiska läget som klubben nu befinner sig i beslutade styrelsen att det inte finns någon 
möjlighet att ansluta till denna portal.  
 
Alla aktivitetsgrupper kommer få information via mail hur de ska gå tillväga för att kunna ge 
ut kvitton till deltagarna på exempelvis en agilitykurs.  
 

§8 SKRIVELSER 

a) Återbetalning vid sjukdom 
Avsändaren tycker att man senast dagen innan tävling ska få stryka sig med full 
återbetalning. Avsändaren anser att om man stryker sig samma dag som tävlingen 
bör arrangören få lov att behålla en del av anmälningsavgiften.  
Styrelsen beslutade att stå fast vid sitt tidigare beslut att arrangörer måste betala 
tillbaka hela anmälningsavgiften till den förare som stryker sig p.g.a. att hen är sjuk. 
 
Styrelsen diskuterade frågan utifrån olika perspektiv och vinklar men landade till sist i 
ovan beslut. Det tyngsta argumentet i diskussionen var att möjligheten att få hela 
anmälningsavgiften återbetald vid sjukdom bör öka sannolikheten för att den som 
känner sjukdomssymtom stannar hemma.  
 

b) Strukna resultat pga uteblivet medlemskap 
I protokoll nr 6 togs beslut att resultaten under den tidsperiod som berörd person 
tävlat utan medlemskap skulle strykas. Personen i fråga har nu kontaktat styrelsen 
och ber att styrelsen ska förändra sitt beslut.  
Styrelsen beslutade att beslutet förblir oförändrat.  
 

§9 LICENSAVTAL FÖR AGIDA 

Styrelsen har fått förfrågan från ett annat land om det är möjligt att köpa licens för att 
använda AGIDA. Styrelsen ser positivt på denna förfrågan och kommer arbeta vidare med 
det aktuella landet.  

§10 UTVÄRDERING POÄNGBERÄKNING LLU 

Gruppen för att utvärdera poängberäkningssystemet som används vid landslagsuttagningen 
är nu tillsatt och dem har haft sitt första möte.  

§11 NÄSTA MÖTE  

Nästa möte är 24 oktober klockan 9–17.  

§13 MÖTET AVSLUTAS  

Thomas förklarade mötet avslutat.  
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Följande handlingar har undertecknats den 21 september 2020
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Case Audit Log
2020-09-21 12:46:46 Case sent by Linn Magnusson


Title: Protokoll nr 7 2020 09 17


Protokoll-nr-7-2020-09-17.pdf:
7c0ec7a9ab3593f8de64733009c2dd874c447daaa9502522c112eacc17f1b5e4b9b77a3f16f3e7ebd44f549ecc951
5aafab3ba096d8abd9051968f0701d60f9d


2020-09-21 12:47:25 Case request opened by party: Linn Magnusson (Sms)
IP: 2.64.86.112


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2020-09-21 12:47:28 Case reviewed by party: Linn Magnusson (Sms)
IP: 2.64.86.112


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


2020-09-21 12:48:26 Case signed by party: Linn Magnusson (Sms)
IP: 2.64.86.112


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


2020-09-21 13:06:22 Case reviewed by party: Thomas Juréhn, 196109051034 (BankID)
IP: 212.181.168.111


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36


2020-09-21 13:07:46 Case signed by party: Thomas Juréhn, 196109051034 (BankID)
IP: 212.181.168.111


Useragent:


2020-09-21 19:31:15 Case request opened by party: Oliver Rasmusson (Sms)
IP: 94.191.153.88


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; VOG-L29 Build/HUAWEIVOG-L29; wv) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/85.0.4183.101 Mobile Safari/537.36


2020-09-21 20:54:46 Case reviewed by party: Oliver Rasmusson (Sms)
IP: 94.191.153.88


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; VOG-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/85.0.4183.101 Mobile Safari/537.36


2020-09-21 20:57:38 Case signed by party: Oliver Rasmusson (Sms)
IP: 94.191.153.88


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; VOG-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/85.0.4183.101 Mobile Safari/537.36


2020-09-21 20:57:38 All parties have signed, certificate generated
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