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I år så testade vi ett nytt grepp från agilitysektorn, vi hade ett medlemsmöte efter vårt DM.
För att vara första gången så tycker vi att det blev en bra uppslutning det var ca. 20 stycken
som stannade kvar efter prisutdelningen och deltog i mötet. En av anledningarna till att vi
ville ha ett möte var för att få synpunkter direkt från de aktiva agilityutövarna och de skulle få
se vilka som sitter i sektorn samt veta vad vi har för uppgifter.
Anledningen till att det inte kommer så mycket info till klubbarna är att det inte sprids eller
finns någon SBK info om agility just nu. Detta tycker vi är en brist för våra klubbar som
håller på med agility i sin verksamhet. Det kommer ju ständigt nya frågeställningar som inte
alltid är lätta att veta hur de ska bemötas.
Vi gick igenom vad Svenska agilityklubben (SagiK) ansvara för i och med
huvudmannaskapet ligger där.
Regelrevideringar, Regler för olika agilityutbildningar, SM och SM kvalificering,
Landslag och IT(Anmälningar, resultat och Tävlingar)
När vi kom till vår framtid inom SBK så var de närvarande överens om att vi ska vara
organiserade som idag d.v.s. att man som agilityutövare ska kunna vara med i sin lokala SBK
klubb. Det är ju även ett flertal som utövar fler hundaktiviteter än enbart agility. Vi ska
fortfarande ha en sektor i distriktet som kan samla klubbarna och även föra klubbarnas talan
vidare. Men detta kräver ju att det finns någon eller några personer inom SBK på central nivå
också. Dessa bör ha en kontakt direkt med SagiK. Man måste ju kunna samtala på den nivån
utan någon prestige.
Ett steg mot att förbättra kommunikationen mellan Distriktets agilitysektor – klubbar –
medlemmar. Är att vi öppnar sidan på facebook som hittills varit för två deltagare per klubb.
Så fr.o.m. nu så kan alla ekipage i distriktet som håller på med agility och är intresserad att
fråga och diskutera i detta forumet. Det enda som krävs är att man skickar en förfrågan till
John Fagerqvist så öppnar han sidan för den som önskar. Detta kan medföra att vi får ut info
till betydligt fler snabbare och även kan få synpunkter.
Mötet ansåg att det var bra med ett medlemsmöte och då i samband med DM när många ändå
är samlade så det får bli en fortsättning på detta till 2015.
Klubbkonferensen fyller också en funktion så vi fortsätter med den.
En fråga var om SagiK hade fått ut förfrågan på den kommande regelrevideringen till de
klubbar som ar arrangerat någon tävling på senaste året. Svaret var att klubbarna hade fått ett
mail. Någon klubb hade redan haft möte och diskuterat vilka förslag till ändringar de tänkte

på. Fler var på gång med möte. Nu kom det upp ett förslag på att vi kanske skulle ha ett
gemensamt förslag även från distriktet då det inte är alla klubbar som har tävlingar men ändå
vill lämna in något regeländringsförslag.
Nästa punkt var lite känslig det gällde Distriktets agilitysektor och hur vi ska göra med
tillsättningar av personer dit?
Tanken är ju förhoppningsvis att vi inte ska sitta där på livstid, detta ger ju ingen utveckling
av sektorn. Frågan är, ska vi fortsätta som det har varit att sektorn letar efter nytt folk? Eller
ska de agilityansvariga ute i klubbarna även gemensamt ansvara för sektorn? Eller ska vi ha
någon form av val? Vi kom väl inte fram till något entydigt svar, men att det blev avslag på
tanken att de agilityansvariga i klubbarna ska ansvara för sektorn i distriktet.
Det finns idag en klubb som har tagit på sig ansvaret att arrangera DM 2015. Det är
Jönköping. Vi har tanke på att kanske även ha en klubblags tävling till dess också. Detta får vi
diskutera på klubbkonferensen i vinter. Då får vi hoppas att alla klubbar kommer till
klubbkonferensen i vinter. Vi ska ha ett planeringsmöte i sektorn den 30 november så strax
där efter kommer en inbjudan till konferensen om tid och plats.
Smålandsdistriktets agilitysektor.

