
Dagordning/Minnesanteckningar 8:e augusti 2018 

Närvarande; Frida Westergren, Karolina Eliasson, Jennifer Engberg, Karin 
Sunnegårdh-Grönberg  

1. KM 2018, datum flyttat sedan förra mötet pga. krock i almanacka. Nytt 
datum 17:e augusti; 

− Vi fördelar arbetsuppgifter. 
2. Våra kurser; 

− Carin NN har återkopplat angående externa kurser (med Åsa E och 
Elin F) med förfrågan om det är möjligt med 2 kurser under vårens 
inomhussäsong istället för en före och en efter årsskiftet som 
planerat tidigare. Vi tycker att det passar bra.  

− Genomgång och uppdatering av planerade grundkurser samt 
återkoppling till instruktörernas fb-grupp. 

3. Våra hinder; 
− Beslutat att sälja samtliga stålhinder och tunna tunnlar (förankring 

via öglor) under augusti/september genom  budgivning. Sedan 
beslut om inköp av sandsäckar och tunnlar (antal).  

− Mur trasig på flera ställen. Planering av hur vi ska laga den. 
− Gunga och A-hinder trasiga på bortreplanen (Dungen).  

4. Fortsatt diskussion om hur alla agilityaktiva, oavsett tränings eller 
tävlingsekipage, ska kunna träffas och lära känna varandra. Syftet är att 
främja gemenskap bland agilityaktiva. Agility 2.0 är ett försök att hitta en 
aktivitet att mötas kring utan tävlingsinslag men ändå passa för alla 
agilityekipage. Diskussion med styrelsens agilityföreträdare har förts om 
onsdag är en möjlig dag för en sådan aktivitet då det är trångt i 
almanackan men kursaktivitet. Agility 2.0 får bifall att genomföras på 
onsdagar med efterföljande utvärdering. Aktiviteten är inte baserad på 
kontaktfältshinder vilket gör att dessa temporärt under kvällen kan 
ställas på intilliggande plan för att möjliggöra träning på dessa om så 
önskas.  

5. Planering av dagordning till mötet med Arrangörsgruppen den 25/9; 1) 
Riktlinjer för ideellt arbete, vilka förväntningar är rimliga att ställa på 
tränings och/eller tävlingsekipage?, 2) Planering av tävlingar 2019, hur 
många tävlingar ska klubben genomföra och vilka datum är bättre eller 
sämre? 3) Sammansättning av Arrangörsgruppen inför 2019, 4) Övrigt. 



6. Nästa möte måndag den 17/9; punkter på dagordningen är bland annat 
instruktörsdag för instruktörer  och utvärdering av inomhussäsong VT 
2018 inför HT 2018. // vid pennan Karin S-G 
 


