
 
 

Protokoll möte nr 11 2020-01-16 
 
Närvarande:  
Thomas Juréhn (ordförande) 
Linn Magnusson (ledamot) 
Kristin Tuomisto (ledamot) 
Josefin Mälman (ledamot) 
Jens Berglund (ledamot)  
Maria Beck (ledamot) 
Katarina Skönvall (ledamot)  
Martina Wolgast (tjänstgörande suppleant §1,2,3,4,7)  
Oliver Rasmusson (suppleant) 
Jeanette Johansson (suppleant) 
Maria Fondelius (suppleant) 
 
Adjungerad:  
Ewa Lundin 

§1 MÖTET ÖPPNAS 

Thomas förklarade mötet öppnat. 

§2 VAL AV JUSTERARE 

Mötet valde Oliver till justerare.  

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Efter mindre justeringar godkändes dagordningen.  

§4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL  

I protokoll 10 beslutades att en digital agilitytävling skulle genomföras. Detta har inte varit 
möjligt pga. de restriktioner som gäller.  
 
I övrigt lades protokoll nr 10 till handlingarna.  
 

§5 KOMMITTÉER  

a) REGELKOMMITTÈN  
a. Senarelägga regelrevideringen 

SKK har öppnat för möjligheten att senarelägga regelrevideringen pga. 
COVID-19. Regelrevideringsgruppen har kunnat genomföra alla tänkta 
aktiviteter digitalt och ligger i fas med sitt arbete. Dock driver några av de 
tänkta regeländringarna utvecklingskostnader i AGIDA.  
Mötet beslutade att fråga SKK om det är möjligt att endast senarelägga de 
delar som driver kostnader. Regelrevideringsgruppen fick i uppdrag att ställa 
denna fråga till SKK.  

 
b) LANDSLAGSKOMMITTÉN 

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring mästerskap 2021. I dagsläget vet vi inte om 
EO, NM och VM kommer att arrangeras. Styrelsen har mottagit informationen att FCI 
ska ha ett möte i februari. När resultatet från detta möte redovisats kommer styrelsen 
återuppta diskussionen om landslaget för 2021. 
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c) TÄVLINGSKOMMITTÉN 
a. SM-2021 

Ystad BK och Sagik Malmö meddelat att de inte längre kan vara arrangörer 
för SM 2021. Detta pga. det rådande läget med COVID-19.   
 
Styrelsen har mottagit en ansökan om att arrangera SM 2021 för de 
individuella klasserna. Styrelsen kommer föra en dialog med de som ansökt 
innan ett beslut kan fattas.   
 

b. SM-regler 
Kommittén har nu sammanställt de åsikter som inkommit kring SM-reglerna. 
Utifrån dessa svar kommer det mest troligt inte ske några förändringar i 
reglerna för det individuella kvalet och tävlingsgenomförandet.  
Lagreglerna, och framförallt regler kring byte av hundar i laget har det 
inkommit en del respons kring.  
 
Kommittén fick i uppdrag att komma med konkreta förslag på hur lagreglerna 
kan förändras. Dessa förslag ska redovisas för styrelsen i februari.  
 

c. Tävlingar 2021 
Agilityklubbens förbud om att anordna officiella tävlingar gäller fortfarande 
tillsvidare.  
 
Mötet beslutade att slopa regeln om 3 månaders syndighet i AGIDA de första 
4 månaderna efter att det blivit tillåtet att arrangera tävlingar.  
 
Exempel: Om det blir ok att arrangera tävlingar från och med 1 maj måste alla 
tävlingar som genomförs från 1 september och framåt ha varit synliga i AGIDA 
i 3 månader.  

 

§6 ANMÄLNINGSAVGIFT 

Mötet beslutade att höja anmälningsavgiften för en officiell individuell start till 80 kr. 
Höjningen på 10 kr fördelas så att 5 kr tillfaller arrangören och 5 kr tillfaller Agilityklubben. 
Beslutet börjar gälla omedelbart.  

 

§7 SKRIVELSER 

a) FÖR LÅNGT AVSTÅND MELLAN HINDER PÅ TÄVLING 
Avsändarna till denna skrivelse är domare. Dessa domare upplever att det i dagens 
banor ofta är längre avstånd mellan hindren på en bana än vad reglerna tillåter. 
Avsändarna undrar hur Agilityklubben ställer sig till att denna regel inte efterföljs. 
 
Mötet anser att regeln för avstånd mellan hindren ska, precis som alla andra regler 
efterlevas.     
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§8 EKONOMI 

a) LÅN 
Efter samtal med banken har Agilityklubben fått amorteringsfritt till och med maj 2021.  

 
b) RESULTAT 2020 

Mötet har tagit del av ett preliminärt resultat för 2020. Detta resultat landande på 
drygt 700´000 minus. Som tidigare påpekat i protokoll har Agilityklubben eget kapital 
som täcker denna förlust, dock kommer resultatet påverka verksamheten framförallt 
det kommande året.  
 

c) BUDGET 2021 
Mötet diskuterade budgeten för 2021. Ett slutgiltigt budgetförslag kommer 
presenteras på nästkommande möte.   

 

§9 ÅRSMÖTE 2021 

SKK har fortfarande inte kommit ut med den uppdaterade arbetsordningen för digitala 
årsmöten. Agilityklubben planerar fortfarande att genomföra ett digitalt årsmöte vecka 
9.  
 
Samtliga kommittéansvariga fick i uppdrag att inkomma med deras 
verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner till sekreteraren.  

 

§10 ÖVRIGT 

a) DIGITAL SIGNERING 
Agilityklubben signerar idag elektroniskt via företaget Assently.  
SKK har tecknat ett ramavtal med Reduca som erbjuder denna tjänst plus en rad 
andra tjänster. Linn fick i uppdrag att ta reda på mer detaljer kring denna tjänst och 
vad det skulle kosta för Agilityklubben att använda sig av dessa istället.  
 

§11 NÄSTA MÖTE  

Nästa möte kommer ske vecka 5.  
 

§12 MÖTET AVSLUTAS  

Thomas förklarade mötet avslutat.  
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