Protokoll möte nr 9 2021-12-14
Närvarande:
Thomas Juréhn (ordförande)
Linn Magnusson (ledamot)
Oliver Rasmusson (ledamot)
Martina Wolgast (ledamot)
Cecilia Svensson (tjänstgörande suppleant)
Amanda Sjölander (suppleant) från §7
Frånvarande:
Jens Berglund (ledamot)
Kristin Tuomisto (ledamot)
Maria Beck (ledamot)
Jeanette Johansson (suppleant)
Maria Fondelius (suppleant)
§1 MÖTET ÖPPNAS
Thomas förklarade mötet öppnat.
§2 VAL AV JUSTERARE
Mötet valde Martina till justerare.
§3 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokoll nummer 8 lades till handlingarna.
§4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Efter mindre justering godkändes dagordning.
§5 KOMMITTÉER
a) ORGANISATIONSKOMMITTÉN
1. Aktivitetsgrupp SAgiK Gällivare
Mötet beslutade att godkänna SAgiK Gällivare som aktivitetsgrupp. Totalt har
Agilityklubben nu 15 aktivitetsgrupper.
b) TÄVLINGSKOMMITTÈN
1. Avtal med privata aktörer
De nya avtalen kommer troligen inte bli klara innan 2021-12-31. Därför
kommer privata aktörer bli erbjudna att signera det befintliga avtalet med ett
senare utgångsdatum. Parallellt med detta kommer ett nytt avtal tas fram.
c) AGIDA-KOMMITTÈEN
1. Nytt avtal med programmeringsföretag
Kommittén har påbörjat processen med en ny avtalspart. Ett inledande möte
har genomfört.
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d) REGELKOMMITTÈN
1. Skillnader på hinder mellan svenska regler och FCI
Styrelsen arbetar med ett dokument som kommer visa skillnaderna mellan
hinder godkända enligt det svenska regelverket och regler godkända av FCI
reglerna.
2. Mätintyg
Linn och Martina fick i uppdrag att ta fram ett mätintyg samt publicera på
hemsidan.
3. Avgift för protest
Mötet beslutade att avgiften för protest till 500 kr. Vid avslagen protest tillfaller
avgiften arrangören.
§6 SKRIVELSER
a) Annullering av ommätning
Avsändaren mätte sommaren 2021 ner sin hund från XL till L. Avsändaren önskar
nu annullera denna ommätning pga att regeländring med fri rörlighet skjuts upp till
2023. Avsändaren menar att dennes avsikt var att främst starta hunden i Large på
tävlingar där man kunde misstänka maxade hinder. Avsändaren ser det inte som
görbart att regelbundet tävla den aktuella hunden på lägre hinder pga att den
hastighet hunden har gör att det inte känns säkert.
Styrelsen anser att regelrevideringsprocessen varit mycket transparent och att det
varit tydligt framgått vilka steg som behöver gås igenom och få godkänt innan
regelförslag blir till faktiska regler. Styrelsen anser också att
regelrevideringsgruppen gjort ett mycket bra arbete med att tidigt informera om
vilka regler som kan komma att skjutas på till 2023. Därmed har det under lång tid
varit möjligt att fatta ett informerat beslut kring ommätning
Med ovan som grund beslutade styrelsen att ej makulera ommätningen för den
berörda hunden.
§8 ÅRSMÖTE 2022
Linn fick i uppdrag att tillfråga SKK om det är möjligt att genomföra årsmötet den 26:e mars.
§9 NÄSTA MÖTE
Vecka 4.
§10 MÖTET AVSLUTAS
Thomas förklarade mötet avslutat.
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