
Agility.ax styrelsemöte 2:2016 

torsdagen den 24 februari 2016 

kl. 18.oo på ÅKDs kansli 

Protokoll styrelsemöte 

Styrelsemöte för Agility.ax den 24 februari 2016 kl 18 på ÅKD:s kansli. 

Närvarande 

Carina Svenblad-Timonen, ordförande 
Katja Henkola, sekreterare 
Ronja Brenner 
Malin Sagulin 
Jenny Henkola 
Emelie Hanström 
Minna Danielsson 
Maria Sommarström 
 
 
1. Mötets öppnande 

- Carina Svenblad-Timonen hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 

2. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötetsprotokoll godkändes. 
 

 
3. Funktionärskurs 2 Agility med Anders Virtanen 4-5.3.2016 

Styrelsen rekommenderar och står för kostnaderna för funktionärskurs 2 för medlemmarna 

enligt bilaga.  Till kursen är anmäld en utomstående deltagare. 

4. Info från tävlingsgruppen 
 
4.1 Tävlingarna i Tranvik 5-6.3.16 

– Planeringen är på slutrakan 

4.2 Augustitävlingar 26-28.8.16 

– Planeringen fortskrider. Domarna är nu bekräftade och ansökan är färdig att sickas till Sagi. 

 
5. Info från sponsorgruppen 

- Allting börjar bli klart inför tävlingarna i Tranvik. Arbetet fortsätter inför augusti 
tävlingarna. 

 
 
 



6. Info från kurs/gruppansvarig 

6.1 Vårens träningsgrupper 

- Styrelsen informerades om att det kommer att ordnas följande grupper: 

Måndag : Rallylydnadsgrupp kl 18.00-19.30 Ledare: Carina S-T 

       Fortsättningskurs i agility kl 19.30-21.00 Ledare: Malin S. 

Tisdag : Tävlingsgrupp 1 18.00-19.30 Ledare: Sandra G 

     Tävlingsgrupp 2 19.30-21.00 Ledare: Stefan F 

             Torsdag: Agility träningsgrupp kl 9-10.30 Ledare: Erika G 

       Rallylydnads kurs Ledare: Carina S-T 

Träningsgrupperna och kurserna dras igång i april när vädret tillåter för uteträning. 

6.2 Nybörjarkurs i agility 

Malin S. informerar att det finns ett stort behov av en nybörjargrupp men att i dagsläget 

finns det ingen som visat intresse för att dra kursen. Arbetet fortsätter med att hitta en 

ledare. 

6.3 Camilla Åström 29.4-1.5.2016 

Malin S informerar att anmälningen till kursen börjar 1.3. Det kommer att bli 3 grupper (5-6 

deltagare/grupp) som har 2 träningstillfällen var. Pris 100€ medlemmar, 120€ icke 

medlemmar. Det kommer till styrelsens vetskap att travbanan är bokad lördagen 30.4 för 

hästevenemang och vi kan därmed inte hålla kursen på vår egen bana. Malin S börjar 

utreda om alternativa platser.  

6.4 Annica Aller  

Katja H kontaktar Annica för att höra om lediga datum på hösten.  

 

7. Info från Rallygruppsansvarige 

Carina S-T informerade styrelsen att hon kommer att dra i gång 2 kurser i rallylydnad, 1 

nybörjar och 1 fortsättning i april samt en rally träningsgrupp.  

8. Info från Inofficiella utställningsgruppen 

Den inofficiella utställningen kommer att hållas lördagen den 27.8  i Eckerö i samband med 

klubbens egna agilitytävlingar. Planeringsarbetet fortsätter. 



9. Inofficiella agilitycup  

Ingen arbetsgrupp är ännu utsedd. 

10.  Öppna ärenden 

   10.1 Jubileumsår 2017, Agility.ax 10år 

 Planering bör påbörjas snarast 

 10.2 Prova på träning för icke medlem i sällskap av en medlem 

Styrelsen diskuterade frågan och ifrågasatte om det verkligen behövs och hur det i så 

fall skulle övervakas. Planering hur det praktiskt skall lösas fortsätter. 

10.3 Vandringspriser 

Carina S-T föreslog att klubben skulle ta fram några nya vandringspriser för attskapa 

ett större intresse för vårmötet. Förslag på vandringspriser är: aktivaste medlem, 

årets agilityhund, årets agilityekipage. Arbetet fortsätter. 

 10.4 Kursledararvode 

Malin S lyfte fram frågan om kursledararvode. Styrelsen diskuterade hur klubben 

kunde locka flera medlemmar att hålla kurser inom klubben. Som det är i dagsläget 

är det svårt att hitta frivilliga att ställa upp och hålla i både kurser och 

träningsgrupper. Ett förslag var kursledare/träningsgruppledare kunde få ett X antal 

starter på klubbens egna tävlingar. Arbetet fortsätter.  

10. Nästa möte 

Carina S-T kallar till nästa möte i mars. 

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Carina Svenblad-Timonen, ordförande  Katja Henkola, sekreterare 

 


