Protokoll nr 10 2020-12-10
Närvarande:
Thomas Juréhn (ordförande)
Linn Magnusson (ledamot)
Kristin Tuomisto (ledamot)
Katarina Skönvall (ledamot)
Jens Berglund (ledamot) – till och med §8
Maria Beck (ledamot)
Martina Wolgast (tjänstgörande suppleant)
Oliver Rasmusson (suppleant)
Frånvarande:
Josefin Mälman (ledamot)
Jeanette Johansson (suppleant)
Maria Fondelius (suppleant)
Adjungerad:
Ewa Lundin
§1 MÖTET ÖPPNAS
Thomas förklarade mötet öppnat.
§2 VAL AV JUSTERARE
Mötet valde Kristin till justerare.
§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Efter mindre justeringar godkände mötet dagordningen.
§4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokoll nr 9 lades till handlingarna.
§5 KOMMITTÉER
a) REGELKOMMITTÈN
1. Däck
Regelrevideringsgruppen förslag till regelrevideringen är att FCI:s nuvarande
stolpregel ska gälla för XL, L och M.
Mötet beslutade att ställa sig bakom RRG:s förslag.
b) FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN
1. Ny medlem i kommittén
Kommittén föreslog Lena Holmqvist som ny medlem i kommittén.
Mötet beslutade att godkänna Lena som ny medlem i kommittén.
c) TÄVLINGSKOMMITTÉN
1. SM 2020
SM-gruppen gick med en förlust på 12´520 kr. Mötet beslutade att ersätta
gruppen för denna förlust.
2. SM 2021
Kommittén har varit i kontakt med SM-gruppen och diskuterat SM 2021.
Diskussionerna kommer fortsätta även framöver.
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3. Tävlingsböcker
Mötet beslutade att köpa in 400 tävlingsböcker.
4. Tävlingar 2021
Mötet beslutade att inga officiella agilitytävlingar får arrangeras, detta gäller
tillsvidare.
Mötet rekommenderar att även inofficiella tävlingar tillsvidare ställs in
5. Digital tävling
Mötet beslutade att arrangera en digital agilitytävling omkring jul/nyår. Mer
info kommer.
§6 SKRIVELSER
a) DIGITALT MÖTE MED AKTIVITETSGRUPPERNA
En av aktivitetsgrupperna efterfrågar ett digitalt möte mellan samtliga
aktivitetsgrupper och Agilityklubben. Aktivitetsgruppen önskar att mötet behandlar
verksamhetsplan och budget för 2021 då 2021 troligtvis inte kommer bli ett normalt
verksamhetsår.
Organisationskommittén fick i uppdrag att kontakta aktivitetsgruppen och undersöka
mer kring vilket typ av stöd / information som önskas.
§7 SPONSORER
Thomas för en dialog med företag som skulle kunna vara nya sponsorer till klubben.
§8 EKONOMI
a) Banklån
Maria fick i uppdrag att kontakta banken för att se om det banklån som togs i
samband med att man köpte AGIDA kan få vara amorteringsfritt en period framöver.
b) Budget 2021
Samtliga kommittéer fick i uppdrag att ta fram ett budgetförslag till mötet i januari.
§9 ÅRSMÖTE 2021
Mötets beslutade att årsmötet 2021 preliminärt kommer ske under vecka 9.
Mötet beslutade att årsmötet ska vara digitalt.
§10 SKK SPECIALKLUBBSKONFERENS
Den 30 jan-31 jan arrangerar SKK en digital specialklubbskonferens. Thomas kommer delta
på denna. Om någon mer i styrelsen önska delta ska denne kontakta Thomas.
§11 NÄSTA MÖTE
Lördagen den 16 januari.
§12 MÖTET AVSLUTAS
Thomas förklarade mötet avslutat.
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