Höstmöte & Arbete med regelverksrevidering inför kongressen 2019
Kallelse till ordförande- & tävlingsledarekonferens november 2018
Datum: !
Plats! !
Kallade: !

24 november
Åkers Kanal (alt. lokal i närheten om vädret gör Åkers Kanal olämplig)
ordförande (eller vice ordförande) samt en tävlingsledare från varje sällskap

Tidsplan:
9.30-10.45 ! !
10,45-11.00! !
11.00-12.30 !
!
!
!
12.30-13.00 !!
13.00-14.00 !!
14.00-16.00 !!

Analys av tävlingsåret 2018 (alla)
Fika
Tävlingskalendern 2019 (tvl-ledare)!
!
Regelverksförändringar (ordförande)
Lunch
Beslut Tävlingskalender 2019(alla)
Vidare diskussioner Regelverk och tankar inför nästa år

Regelverksrevidering
Tidigare år har det uttrycks kritik från många medlemmar att man inte haft insyn och
inflytande över det som diskuterats på kongressen. Dessutom har det funnits frustration
över att förslag som kommer upp under kongressens diskussioner inte kan beslutas om på
plats.
Förbundsstyrelsen vill därför prova en annan process inför kongressen 2019. Syftet är att
fler ska vara med i diskussionerna kring regelverket. Vidare hoppas förbundsstyrelsen att
detta kan innebära att vi undviker tidsödande arbete på kongressen när många motioner
med liknande innehåll inkommit.
Så här ska arbetet inför kongressen 2019 gå till:
1. Förbundsstyrelsen skickar ut sina tankar om förändringar av regelverket och en
uppmaning till sällskapen att börja diskutera regelverksfrågor. Detta sker början oktober
2018.
2. Sällskapen ska kontakta sina medlemmar och påminna dem om att det är en
förestående regelverksrevidering. Medlemmarna ska erbjudas möjligheten att inkomma
med förslag och reflektioner som ska tas med till ordförandekonferensen. Dessa ska även
insändas skriftligen.
Frågor som ska ställas till medlemmarna är:
- Vilka svagheter har ni tänkt på i det nuvarande regelverket.
- Vilka ändringar vill ni göra i regelverket för 2019-2021?
3. En kombinerad ordförande- och tävlingsledarkonferens hålls i november. Där summeras
årets som gått och nästa års tävlingskalendern beslutas. Dessutom diskuteras sällskapens
och medlemmarnas tankar om regelverket.

4. Efter mötet sammanställer förbundsstyrelsen förslagen som handlar om regelverket.
Detta skickas (tillsammans med förbundsstyrelsens egna till förslag till ändringar) till
sällskapen under december.
5. Senast den siste januari går ett förslag till färdig regelverkstext ut. Denna ska behandlas
på sällskapens årsmöte. Tankar från dessa möten ska skickas in absolut senast den
siste februari.
6. Senast den 15 mars kommer det färdiga förslagen från förbundsstyrelsen och denna
kommer att behandlas på kongressen.

Tävlingsledaremötet
Planeringen av årets tävlingskalender kommer att gå till på samma sätt som förra året.
SHCFs tävlingsansvariga (Lars Wicander och Camilla Johansson) kommer att ta fram ett
förslag till kalender. Detta förslag mailas till sällskapen senast två veckor innan mötet och
bildar utgångspunkt för diskussionerna under mötet.

