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Kongress 2018
Härmed kallas alla ovanstående till kongressen 2018. Kongressen kommer att avhållas
lördagen den 7 april 2018. Förhandlingarna hålls under lördagen.
Alla ovanstående inbjuds därefter till gemensam middag (Årets Hund Gala!) och vid
behov, övernattning. På söndagen planeras det för övriga möten som exempelvis
bangruppsmöte, utbildning av dopingprovtagare, tävlingsledare etc. Mer information om
detta samt plats och tider för mötena meddelas senare.
Bifogat följer en lista över de val som ska förrättas under kongressen 2018 samt
kontaktuppgifter till valberedningen.
Anmälan:
Samtliga ombud, förbundsstyrelse, förbundsrevisorer och valberedningsutskott gör en
personlig anmälan. Av anmälan ska framgå om man har för avsikt att delta i den
gemensamma middagen samt om man önskar övernattning. Inkvarteringen sker i
dubbelrum, ange därför vilken person Ni vill inkvarteras ihop med.
Anmälan skall ske till förbundssekreteraren senast den 10 mars 2018.
Kostnader:
Förbundet svarar för konferenskostnaden i form av lokaler, logi och kostnader för
förtäring samt resekostnader upp till 10 000. Resterande resekostnaderna fördelas
solidariskt bland samtliga sällskap. Havda resekostnader skall senast 14 dagar efter
kongressen ha inkommit till förbundskassören som fördelar kostnaderna bland
sällskapen.
Med Vänlig hälsning
Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund
Malin Månsson

Val som ska förrättas vid kongressen 2018
Nedan följer en sammanställning på funktionärer inom SHCF som är valda fram till
kongressen 2018 och de platserna ska alltså tillsättas.
Förbundsordförande Hans Bohman, MiHK (2 år)
Ledamot Malin Månsson, SDA-GHK (2 år)
Ledamot Solveig Marklund, SkeHk (2 år)
Ledamot Lars Wicander, SHS (2 år)
Suppleant Sabina Kleväng Callert, CIM (2 år)
Suppleant Esbjörn Eriksson, SkeHK (2 år)
Förbundsrevisor Christina Glimskog, SHS (2 år)
Förbundsrevisor Ewa Johansson, SkHK (2 år)
Revisorssuppleant Lena Höglund, SHS (2 år)
Ansvarsnämnd Frank Reybrandt (2 år) och Sebastian Ländin (2 år)
Samt 2 ersättare (2 år)
Valberedningsutskott Robert Jansson, Anneli Källmark & Gunilla Kjellin
Valberedningen tar emot förslag fram till den 15 februari 2018. Nomineringar kan ske
via mail eller brev till;
Robert Jansson robert@robertsel.se eller; Dala 200, 438 92 HÄRRYDA
Annelie Källmark dark__seraphim@hotmail.com
Gunilla Kjellin widen.kjellin@telia.com

