
 

 

Motioner till kongressen 2022 

Motion 1. SDA/GHK 

Motionerar om en stadgeändring, paragraf 4.06.01 Motionsrätt till kongress. 

Där står det bl.a att kongressen behandlar stadgeändringar jämna år och sportens regelverk ojämna 

år. Motionerar om att det skall ändras till att regelverket behandlas varje år och därmed har 

möjlighet att ändras varje år.  Skall sporten utvecklas och förhoppningsvis bli större och bättre så 

behövs ett regelverk som hela tiden är "up to date", i dagens samhälle går allt väldigt fort, det gäller 

att vara på hugget och hänga med i svängarna och kunna göra förändringar snabbt, två år emellan 

regelförändringar är lång tid i dagens samhälle.   

Förbundsstyrelsens yttrande; 

2021 beslutade kongressen att regelverket är uppe för revidering var fjärde år istället för som 

tidigare vartannat år. Istället för täta revideringar såg FS att tiden behöver läggas på att öka sportens 

attraktion. Skulle det uppstå en situation där en ändring i regelverket bedöms ha mycket stor 

betydelse för sporten så har FS mandat att ta beslut om detta. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 
- avslå motionen 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 
Motion 2. ÖHK 
 
Motivering 
Föreslås att man förutom ordförande även jämna år väljer kassör för att säkerställa att någon inom FS 
vill åta sig uppgiften och ojämna år väljer en sekreterare av samma grund. 
 
Ändring av § 4.04 19 val av 
Gamla förslaget 
 Jämna år 

–  En förbundsordförande 
–  tre ordinarie förbundsstyrelseledamöter 
–  två förbundsstyrelsesuppleanter 
–  En förbundsrevisor 
–  En revisorssuppleant 
–  ev. ombud i annan organisation 



–  Val av valberedningsutskott ordförande två ledamöter varav en är sekreterare en suppleant -
Två ledamöter i ansvarsnämnden 

– Två ersättare i ansvarsnämnden 
Ojämna år 

–  en vice förbundsordförande 
– två ordinarie förbundsstyrelseledamöter 
–  en suppleant för en tid av 1 år 
–  en förbundsrevisor 
–  en revisorssuppleant - 
–  en ledamot i ansvarsnämnden 
–  en ersättare i ansvarsnämnden 

 
Ändras till följande nya text i stadgan 
Jämna år 
              -      en förbundsordförande 

– en förbundskassör 
– Två ordinarie förbundsledamöter 
– Två förbundsstyrelsesuppleanter 
– En förbundsrevisor 
– En revisorssuppleant 
– ev. ombud i annan organisation 
– Val av valberedningsutskott ordförande två ledamöter varav en sekreterare och en 

suppleant 
– Två ledamöter i ansvarsnämnden 
– Två ersättare i ansvarsnämnden 

Ojämna år 
                  -         En vice förbundsordförande 

– En förbundssekreterare 
– En ordinarie förbundsstyrelseledamot 
– Två suppleanter 
– Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande 
– En förbundsrevisor 
– En revisorssuppleant 
– En ledamot i ansvarsnämnden 
– En ersättare i ansvarsnämnden                   

 

Förbundsstyrelsens yttrande; 

Detta säkerställer att man väljer kompetent kassör respektive sekreterare i stället för att dessa utses 

bland ledamöterna på konstituerande mötet. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 
- bifalla motionen 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
Motion 3. ÖHK 
 
Motionens syfte 
Att ändra i § 2.02.22 § 11 val av styrelse i klubb 
 



Motivering 
att det blir enklare för styrelsen att man får in ledamöter som vill åta sig uppgiften som sekreterare 
och kassör. 
 
Yrkande 
 Att istället för nuvarande val av styrelse nedan byter ut den mot det nya förslaget 
 
Gamla skrivningen 
§11 Val av 

– sällskapets och styrelsens ordförande för en tid av 2 år 
– ledamöter för en tid av två år 
– två suppleanter för en tid av 2 år 
– två revisorer för en tid av två år 
– två revisorssuppleanter för en tid av 1 år 
– val av ombud jämte suppleanter till dessa som ska representera sällskapet på 

nästkommande kongress för en tid av 1 år 
– 3 ledamöter till valberedningen för ett år varav en är sammankallande 

 
Nytt förslag   Jämna år 
 §11 Val av 

– sällskapets och styrelsens ordförande för en tid av 2 år 
–  kassör för en tid av två år 
– 2 suppleanter för en tid av 1 år 
– 1 revisor för en tid av 2 år 
– 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år 
– 3 ledamöter till valberedningen för ett år varav en är sammankallande 
– val av ombud jämte suppleanter till dessa som ska representera sällskapet 

på nästkommande kongress för en tid av 1 år 
                  
Ojämna år 
                Val av 
                        -    vice ordförande för en tid av 2 år 

– sekreterare för en tid av två år 2 år 
– 1 ledamot för en tid av 2 år 
– 1 suppleant för en tid av 1 år 
– 1 revisor för en tid av 2 år 
– 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år 
– 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år varav en är sammankallande 
– val av ombud jämte suppleanter till dessa som ska representera 

sällskapet på nästkommande kongress för en tid av 1 år 
                     

Förbundsstyrelsens yttrande; 

Detta säkerställer att man väljer kompetent kassör respektive sekreterare i stället för att dessa utses 
bland ledamöterna på konstituerande mötet. 

Dessutom säkerställs att inte hela styrelsen bytes ut på en och samma gång. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 
- bifalla motionen 

---------------------------------------------------------------------------------------- 



Motioner 4. GHS  
  
Avseende paragraf 2.02.06 Medlemskap, i)  
På ett extrainsatt FS-mötet den 3 juni 2020 beslutade FS vad det innebär ”att representera” ett 
sällskap. Följande förtydligande text föreslås därför läggas till i ovan nämnda paragraf:  
Att representera ett sällskap innebär att när en person har betalat medlemsavgift i ett sällskap så 
representerar denne det sällskapet under hela kalenderåret. Om man vill stödja ett annat sällskap än 
det man är medlem i, kan man betala en supporter-/stödpeng till det sällskapet.  
 

Förbundsstyrelsens yttrande; 

Förtydligandet är bra, då det vid flertal tillfällen kommit upp diskussion angående vad " att 

representera" Innebär. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 
- bifalla motionen 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
Motion 5. GHS 
Avseende paragraf 1.03 Uppgift eller ev. paragraf 1.03.01 Förbundets organisation  
Följande text föreslås läggas till i någon av ovan nämnda paragrafer:  
Arbetsgrupper som skapas i organisationen skall stöttas av förbundets styrelse, som tar ansvar för, 

samt ger tydliga syften, mål och strukturer till grupperna.  

Förbundsstyrelsens yttrande; 

Efter ordförandemötet den 23 november 2019 togs ett motsvarande dokument fram för grupper 

som FS ansvarar för, som mycket väl täcker upp för motionärens önskan. Grupper som bildas i 

organisationen av sällskapen själva kan inte FS styra över eller deras arbete, med detta anser FS 

motionen besvarad.   

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 
- anse motionen besvarad 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Motion 6. Cimbria HK , 7HS, SDA-GHK, SHS och VHS genom Nina Bliding 

Yrkar på att förbundet tar bort den fasta medlemsavgiften från sällskapen på 3 500:- per sällskap och 

år och endast tar ut en avgift på 1500:- per mandat/kongressombud. Avgiften ska tas ut från och med 

första ombudet eftersom annars skulle sällskap med endast ett ombud ej betala någon 

medlemsavgift.  

Förbundsstyrelsens yttrande; 



Då motionären inte har skickat med ett budgetförslag där det framkommer hur motionären 

vill att detta ska påverkar helheten, har FS svårt att ställa sig bakom motionärens önskan. FS 

förstår den ekonomiska situationen för vissa sällskap och att sällskapen vill behålla så mycket 

pengar som möjligt. FS har därför lagt ett förslag på budget som sparar en del pengar till 

sällskapens egen ekonomi. Därför föreslår FS att motionen avslås. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 
- avslå motionen 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Motion 7.  Cimbria HK, 7HS, SDA-GHK, SHS och VHS  

Yrkar på att omvandla den årliga kongressen till ett digitalt möte. Ordförande- domar och 

tävlingsledarmöte kan läggas till SM-veckan, likaså om kongressrepresentanterna vill mötas, och 

utdelning av Årets hund kan ske på SM-banketten  

Förbundsstyrelsens yttrande; 

FS har vid tidigare möten ställt frågan om fysiska möten där det då var samstämmigt att sällskapen 

önskade fysiska möten utan annat samtidigt, detta för att kunna diskutera aktuella frågor. Det har 

också framkommit tidigare att Årets Hund inte ska vara samtidigt som SM då det förtar äran för Årets 

Hund som är en utmärkelse för året innan. FS ser också det positiva med att sällskapen även får vara 

sociala samt att se fram mot något roligt för de eldsjälar som vi också någon gång behöver 

uppmuntra. FS ser också att bara för att man lägger alla möten till SM så kommer det att tillkomma 

utgifter då samtliga inte skulle vara där ändå, det blir kostnader som resor, mat och ev. husrum. Här 

önskade FS att motionären hade gjort en kostnadsberäkning. FS föreslår avslag på motionen. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 
- avslå motionen 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Motion 8. SHS  

Budget anpassad till hundkappens behov  

Alla sällskap har idag ansträngd ekonomi till följd av bland annat färre antal utövare. Avgifterna som 
sällskapen betalar till SHCF är på en hög nivå relativt sällskapens intäkter. Genom att SHCF arbetar 
mer digitalt och att en eventuell fysisk kongress bekostas direkt av klubbarna framöver, bedömer SHS 
att avgiftsuttaget kan minskas från 147 800:- till 50 300:-.  
Systemet för den solidariska veterinärsavgiften ligger utanför nedanstående budgetförslag och 

föreslås att bibehållas med en eventuell anpassning till Jordbruksverkets regler att tävlingsveterinär 

ska finnas på plats innan tävlingsmomentet när det gäller hundkapp.  

Förbundsstyrelsens yttrande; 



FS är positiva till att jobba mer digitalt, men ser inte att det ersätter samtliga fysiska möten. 

Motionären föreslår att sällskapen själva ska stå för sina kostnader vid en eventuell fysisk kongress, 

detta kommer att göra att flera sällskap inte kommer att ha råd att skicka sina ombud på grund av att 

förutsättningarna för resandet slår olika hårt. Detta anser inte FS är solidarisk eller blir demokratiskt i 

en organisation där samtliga sällskap ska ha samma möjlighet att delta vid möten. Motionären har på 

ett mycket bra sätt redovisat en budget. FS ser att förslaget inte tagit upp alla kostnader som ligger i 

FS budget som tex dopingprover, en budget för lån till sällskapen, administrationskostnader som inte 

täcker kostnaderna för hemsidor, telefontjänsten för möten, en sänkt kostnad till SM och Årets 

Hund, mm. FS hade önskat att motionären hade skrivit med hur motionären tänker vad FS uppgift är 

och vad ska FS göra eller vilken roll ska FS ha utifrån den föreslagna budgeten. FS föreslår avslag på 

motionen.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 
- avslå motionen 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


