
 

 

 

Protokoll för SHCFs kongress 2022 

Kongressen öppnades av förbundets ordförande Una Modig som hälsade alla välkomna.  

Efter valet av kongressordförande tog Una Modig, Jan Helgesson, Maritha Nordström och Solveig 
Marklund ordet och meddelade att de ställer sina platser till förfogande med hänvisning till det 
öppna brev som skickades ut i samband med mötets öppnande. 

Kongressen pausades och upptogs igen kl 13,00 

1. Val av: 

- Kongressordförande  

Till ordförande för kongressen valdes Malin Månsson  
- Kongressekreterare 

Till sekreterare för kongressen valdes Maritha Nordström 
 
2. Fastställande av dagordning och tidsprogram 
-Kongressen beslöt att fastställa föreslagen dagordning med nedan ändringar:  
Beslutades att flytta ned punkten 15 för att behandlas i samband med motion nr 8. Motionerna tas i 
ordning 8, 6,7. 
Beslutades att byta ordning på punkterna 17 och 18. 
Gällande tidsprogram flyttades sluttiden fram till 16,00  
 
3. Rapport angående val av ombud 
Sällskapen har vid sina årsmöten valt ombud fram till den 28 februari. Kongressen beslöt att 
godkänna rapporten. 
 
4. Upprop 

-Samtliga ombud, 25 till antalet, ropades upp och befanns närvarande. 
  

5. Kongressens behöriga kallande 

Kallelse till kongressen var utsänt den 18 december 2021.  

Kongressen beslöt att godkänna rapporten och anse sig behörigt kallad. 
 

6. Kongressens genomförande  

- Kongressen beslöt att godkänna föreslagen mötesordning. 

 

 



7. Val av kongressutskott 

-Kongressen beslöt att välja Erik Kleväng Callert till ordförande för utskottet, Eva Johansson som 

sekreterare för utskottet samt Mattias Persson till ledamot.  

Utskottet agerar justerare tillika rösträknare samt att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet skyndsamt.  

8. Kostnader för kongressen/reseersättning 

- Inga kostnader förekom. Kongressen beslöt att godkänna rapporten. 

9. Verksamhetsberättelse med årsbokslut  

-Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna. 

10. Förbundsrevisorernas berättelser  

-Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

11. Förfarande med överskott eller underskott i årsbokslutet  

Kongressen beslöt att överskottet/underskottet överföres i ny räkning.  
 

12. Ev. kongressutskottets rapport 

-Punkten utgick  

 

13. Till eller avstyrkan av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen  

-Revisorerna föreslog kongressen att fastställa årsrapporten samt ge styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna räkenskapsåret.  
Kongressen beslöt att godkänna revisorernas förslag och gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
räkenskapsåret. 
 

14. Handlingsprogram för kommande tvåårsperiod 2022 – 2024 

Kongressen beslutade att anta handlingsprogrammet med följande ändring: 

-Ändra rubriken för tredje stycket till ”Exempel på mätbara mål för sällskapen”  

 

15. Rambudget och ev. ändringar av regler för avgiftsuttag 2023 - 2024  

- Kongressen beslöt att uppdra till nya styrelsen att upprätta budget för 2023-2024 utifrån den 

antagna motionen nr 8. 

16 Arvoden 

- Förbundsstyrelsen föreslår att inga arvoden utgår.  

Kongressen beslöt att godkänna förbundsstyrelsens förslag. 
 

17. Styrelsens propositioner (se bilaga) 
 
Proposition 1 Ändra revideringstiden för stadgeändringar 
 
Kongressen beslöt att:  

- Avslå propositionen 
 
Proposition 2 Ändra ett ord angående vart medlem betalar sin medlemsavgift 
 
Kongressen beslöt att:  

- Bifalla propositionen 
 



Proposition 3 Fysiska kongresser, digitala kongresser 
 
På grund av att motion nr 8 bifölls faller denna motion 

 

18. Motioner (se bilaga) 

 

Motion 1. Avseende stadgeändring gällande 4.06.01 Motionsrätt till kongressen 

 

Kongressen beslöt att: 

-Avslå motionen 

 

Motion 2. Avseende val av kassör och sekreterare till förbundsstyrelsen 
 
Kongressen beslöt att: 
-Bifalla motionen 
 
Motion 3. Avseende val av kassör och sekreterare till sällskapen 
 
Kongressen beslöt att: 
-Bifalla motionen 
 
Motion 4. Avseende paragraf 2.02.06 Medlemskap, i)  

 
Kongressen beslöt att: 
-Bifalla motionen 
  
Motion 5. Avseende paragraf 1.03 Uppgift eller ev. paragraf 1.03.01 Förbundets organisation  
 
Motionären drar tillbaka motionen 
 

Motion 6. Avseende medlemsavgiften från sällskapen 

Kongressen beslutar att: 
Motionen faller 

 
Motion 7.  Angående kongress och övriga möten 

Kongressen beslutar att: 

Motionen faller 

 

Motion 8. Budget anpassad till hundkappens behov 

SHS förtydligar att de i motionen menar att en fysisk kongress bekostas direkt av klubbarna framöver 

betyder att kostnaderna ska fördelas solidariskt mellan klubbarna och att fördelning av avgiftsuttag 

styrs av motion nr 6.  

Kongressen beslöt att: 
-Bifalla motionen 
 

 



19. Val:  

Punkten bordlades och revisor Lars Wicander uppdrogs att ta fram ett nytt förslag till styrelse.  

Punkten upptas igen 22-04-16 klockan 11.00,  

Ordförande Malin Månsson fann vid uppropet att samtliga sällskap hade sina ombud närvarande, 

25 till antalet. 

 

Beslutades att välja hela styrelsen i grupp enligt valberedningens förslag nedan: 

- Ordförande för en tid av 2 år 

Valberedningens förslag var Mats Wicander 

 

- En vice förbundsordförande för en tid av 1 år (fyllnadsval) 

Valberedningens förslag var Jan Helgesson 

 

- En kassör för en tid av 2 år 

Valberedningens förslag var Solveig Marklund  

 

- Ledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval) 

Valberedningens förslag var Maritha Nordström 

 

- Ledamot för en tid av 2 år 

Valberedningens förslag var Lars Marklund  

 

- Ledamot för en tid av 2 år 

Valberedningens förslag var Therese Lindström 

  

- Ledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval) 

Valberedningens förslag var Robin Arnmark 

  

- Suppleant för en tid av 2 år 

Valberedningens förslag var Marielle Lindström 

  

- Suppleant för en tid av 2 år 

Valberedningens förslag var Lasse Feiff  

 

- Suppleant för en tid av 1 år 

Valberedningens förslag var Malin Månsson  

 

- Revisor för en tid av 2 år: Christina Glimskog 

- Revisorsuppleant för en tid av 2 år: Cathrine Wicander 

- ev. ombud i annan organisation  

- Valberedning för en tid av 1 år:  

Till valberedning för 1 år valdes Lars Wicander (sammankallande), Mikael Olsson, Ewa Johansson  



- en ledamot i ansvarsnämnden 2 år Frank Reijbrandt 

- en ledamot i ansvarsnämnden 2 år  Sebastian Ländin 

- en ersättare i ansvarsnämnden 2 år Vakant 

- en ersättare i ansvarsnämnden 2 år  Vakant 

20. Beslut om omedelbar justering av punkt 19 

Punkten 19 justerades. 

21. Kongressens avslutande 

Kongressens ordförande Malin Månsson avslutar kongressen och hälsar välkomna igen om två 

veckor. 

Övriga frågor i mån av tid: 

Malin Månsson presenterade vinnarna i Årets hund och årets Whippet är S Monkey Man och årets 

Greyhound är Greycraft Like. Stort grattis till fantastiska prestationer! Priserna kommer att delas ut 

på lämplig tävlingsdag under säsongen. 

Tränarraketen går för 2021 till SHS, stort grattis till ett fint år med många nya tränare. 

Richard Doughty genomför en studie kring ärftlighet gällande Corn. Malin Månsson har samarbete 

med honom och uppmanar att alla som har hundar med Corn bidrar till studien. Information kommer 

ut via mejl och Facebook. 


