
Protokoll möte 8 2022.12.14

Närvarande:
Thomas Juréhn (deltog i punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6d, 7, 8, 9b-e samt 10)
Kjell Pettersson
Martina Wolgast
Cecilia Svensson
Frida Grimborg
Amanda Sjölander 
Kristin Tuomisto

Frånvarande: 
Maria Fondelius
Linn Magnusson
Kennet Nilsson
Oliver Rasmusson

§1 MÖTET ÖPPNAS

§2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

Mötet valde Kjell till ordförande och Cecilia till sekreterare.

§3 VAL AV JUSTERARE

Mötet valde Frida till justerare. 

§4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Mötet godkände dagordningen. 

§5 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

§6 KOMMITTEÉR

a)  Funktionärskommittén

Agida måste synkas med det nya mätintyget så att det finns rutor för IM och 48+.

b)  Landslagskommittén

Reglerna för LLU 2023 fastställdes. Se bilaga 1.

c)  Tävlingskommittén - inga frågor



d)  Agidakommittén
Sammarbetet med Perlins fungerar bra. De kommer att lägga 30 tim per månad på arbete 
med Agida. Thomas ser till att IM-storleken kommer in i tävlingssystemet så fort som möjligt 
så att anmälan till LLU kan öppnas.

e)  Kommunikationskommittén - inga frågor

f)   Utbildningskommittén - inga frågor

g)  Organisationskommittén - inga frågor

h)  Regelkommittén - inga frågor

§7 SKRIVELSER

Det har inkommit en skrivelse om att en hund tävlat och tagit pinnar utan att vara slutmätt.

Martina och Cecilia svarar på skrivelsen - inga resultat kan att ändras i efterhand men 
styrelsen kommer att se över möjligheten att lägga in en funktion i Agida som påminner när 
slutmätning ska göras.

§8 RAPPORTER

a)  På styrelsemötet 18-19 november beslutade styrelsen att samtliga våra domare ska få 
nya mätbågar av SAgiK. Vi har nu hittat en tillverkare till mätbågarna.

b)  Perlins får i uppdrag att ordna så att Agida kan hantera att uppflyttningspinnar i klass 1 
och 2 följer med mellan storlekarna för XS- och L-hundar och att sm-pinnarna inte följer med.

§9 ÖVRIGA ÄRENDEN

a)  SAgiK Bollnäs har mailat och frågat om det finns någon försäkring för hinder att teckna 
genom SAgiK. Svaret är att för närvarande har SAgiK ingen sådan försäkring.

b)  Handlingarna till årsmötet 2023 behöver vara färdiga till nästa digitala styrelsemöte.

c)  Rekrytering av person som kanslist & kassör pågår. 

d)  AgilityPlay-arbetsgruppen är ihopsatt och ska tillsammans jobba mer aktivt på att fler 
tävlingar sänds på plattformen under 2023.

e)  Agria Agility Cup på Stockholms Hundmässa, med teknisk arrangör SBK 
Stockholmsavdelningen blev ett lyckat arrangemang! Agria var nöjda och vi hoppas kunna 
arrangera tävlingen även under nästa års Hundmässa.

§10 KOMMANDE MÖTEN
Nästa digitala styrelsemöte blir 25 januari 2023 kl.19:30

§11 MÖTET AVSLUTAS 
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