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Arbetsinstruktioner för Agilitykommittén 

 Agilitykommittén (AK) utses och godkännes av styrelsen efter förslag från 

medlemmarna. 

 AK ska ansvara för tävlingsverksamheten, hinderparken samt för tävlings- 

och träningsgruppen inom Agilityn. KM ska arrangeras varje år. 

 AK ska bestå av 3-5 ledamöter. 

 Minst en ledamot ska vara styrelseledamot i klubben, för att underlätta 

samarbetet mellan styrelse och kommitté. 

 AK ska sammanträda minst 4ggr per år. Minst 2 ggr per år bjuds 

medlemmar in till möte för att diskutera träningsupplägg och ev. 

önskemål. 

 Vid mötena ska minnesanteckningar föras. Anteckningarna skickas till 

samtliga ledamöter i kommittén samt till klubbens sekreterare för 

arkivering. 

 AK utser en person i kommittén som sammankallande. 

 AK utser en person i kommittén som ansvarig för kommitténs del av 

hemsidan och som kontaktman till PR-kommittén. 

 AK utser en person som ansvarar för rapportering av närvaron vid  

träningstillfällen och kommittémöten. Rapporten skickas till 

Utbildningskommittén varje halvår. 

 AK ska se till att aktiva tävlingsekipage finns representerade på hemsidan 

och på tavlan i klubbhuset. 

 AK ska varje år före 1:a december lämna förslag på budget för 

kommande år. Budgeten antas eller justeras av styrelsen för att sedan 

fastställas av årsmötet. Inför budgetarbetet ska en inventering av 

hinderparken göras. 
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 AK ansvarar för att klubben är uppdaterad enligt regelverket för 

agilitytävlingar. 

 AK ska lämna förslag till Utbildningskommittén på personer som är 

lämpliga för instruktörsutbildning samt ev. behov av kurser för tävlings- 

och träningsgruppen. 

 Tävlingar ska godkännas av styrelsen före inskick till distrikt eller utlägg 

på SBK-tävling. 

 Alla inköp ska godkännas av styrelsen. Inför tävling ger styrelsen ett 

generellt godkännande att inhandla det som behövs för tävlingen t.ex. 

mat och försäljning. Kostnader för domare ska följa SBK´s regler. Vid 

tveksamhet ska styrelsen kontaktas. 

 Kommittén ansvarar för att Agilityns tävlingsekipage uppmärksammas 

efter framgångar vid större tävlingar. 


