Protokoll möte nr 9 2020-11-18
Närvarande:
Thomas Juréhn (ordförande)
Linn Magnusson (ledamot)
Kristin Tuomisto (ledamot)
Katarina Skönvall (ledamot)
Jens Berglund (ledamot)
Oliver Rasmusson (tjänstgörande suppleant)
Maria Fondelius (tjänstgörande suppleant)
Frånvarande:
Maria Beck (ledamot)
Josefin Mälman (ledamot)
Martina Wolgast (suppleant)
Jeanette Johansson (suppleant)
Adjungerad:
Ewa Lundin
§1 MÖTET ÖPPNAS
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§2 VAL AV JUSTERARE
Mötet valde Katarina till justerare.
§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Mötet godkände dagordningen.
§4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL / E-POST BESLUT
Protokoll nr 8 lades till handlingarna.
Regelrevideringsgruppen kom med förslag på svar till SKK:s allmänna regler. Styrelsen
godkände detta förslag via mejl. Beslutet lades till handlingarna.
§5 SKRIVELSER
a) Dispens för ramlöst däck
Avsändarna önskar en dispens för ramlösa däck som inte uppfyller
regeln ”sidostolparna får inte nå högre än däckets övre del”. Dispensen de efterfrågar
ska godkänna däck vars sidostolpar går högre än däckets övre kant. Dispensen ska
endast gälla storleksklass x-small och small och gälla under 2021.
Mötet beslutade att införa följande dispens:
I storleksklasserna x-small och small tillåts det under 2021 att sidostolparna på
ramlöst däck nå högre än däckets övre kant.
§6 TÄVLINGAR 2020
Mötet beslutade att inga officiella agilitytävlingar får arrangeras till och med 2020-12-31.
Mötet rekommenderar att även inofficiella tävlingar ställs in till och med 2020-12-31.
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§7 SM 2021
SM-gruppen för 2021 har till styrelsen lyft en rad olika frågor kring SM2021 i förhållande till
pandemin. Mötet gav i uppdrag till tävlingskommittén att boka ett digitalt möte med gruppen
för att diskutera frågorna.
§8 ARRANGERA VM I SVERIGE
Agilityklubben har fått in två arrangörer som önskar arrangera VM. Detta ställer sig styrelsen
mycket positiv till. Thomas fick i uppdrag att kontakta SKK och berätta om intresset samt
höra hur dem ställer sig till detta.
§9 SÄLJA LICENS I AGIDA
Tyvärr har det land som var intresserade av att köpa licens till AGIDA dragit sig ur.
§10 NÄSTA MÖTE
Torsdagen den 10 december.
§11 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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