
 
 
 
 
 
Protokoll för SHCFs kongress 2021 

Datum:      10 april 

Plats:      Telefonkonferens 

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

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 och tidsprogram  
Inga övriga frågor anmäldes. 

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

 
5. Kongressens behöriga kallande 
- Kallelse till kongressen var utsänd den 26 december 2020. 
 Kongressen beslöt att godkänna rapporten och anse sig behörigt kallad 

 
6. Kongressens genomförande 
- Kongressen beslöt att godkänna föreslagen mötesordning. 
 
7. Val av justerare tillika rösträknare samt kongressutskott: 
-Kongressen beslöt att välja Åsa Wall, Lars Marklund, Erik Kleväng Callert till justerare tillika 
rösträknare samt kongressutskott att tillsammans med ordföranden justera protokollet skyndsamt. 
Åsa Wall utsågs till ordförande, Erik Kleväng Callert utsågs till sekreterare, Lars Marklund utsågs till 
ledamot. 

 
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 
-Förbundsstyrelsen föreslog att överskottet/underskottet överföres i ny räkning.  
Kongressen beslöt att godkänna förbundsstyrelsens förslag. 

 
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. Arvoden 
- Förbundsstyrelsen föreslår att inga arvoden utgår.  Kongressen beslöt att godkänna 
förbundsstyrelsens förslag. 

 
15. Styrelsens propositioner (se bilaga) 

-Proposition 1, Ta bort kravet på medlemskap i SKK 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att: - bifalla propositionen och införa text enligt 
propositionen i regelverket (paragrafen E1) 
 
Kongressen beslöt att:  

- bifalla propositionen 
 
-Proposition 2, Ta bort ID-boken 
Motivering:  

FS ser inte längre någon funktion för ID-boken och att den inte längre nyttjas likt beskrivningarna 
i paragraferna, FS föreslår därför att den kan tas bort.  
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att - bifalla propositionen och införa text enligt 

propositionen i regelverket (paragraferna C4, D6 samt E9). 
 
Kongressen beslöt att: 
-bifalla propositionen. 

 
Proposition 3, Införa en identifiering inför licenstagning. 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att - bifalla propositionen och införa text enligt 
propositionen i regelverket (paragraferna C4 samt D6). 
 
 



 
 
 
 
Kongressen beslöt att: 
-bifalla propositionen 
 
Proposition 4, Ändra revideringstiden 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att  
- bifalla propositionen och införa text enligt propositionen i regelverket (A1). 
 
Kongressen beslöt att: 
-bifalla propositionen och införa text enligt propositionen i regelverket (paragraf A1) 
 
16. Motioner (se bilaga) 

Motion 1, Avseende F5 Lottning av startburar 
 
Kongressen beslöt att: 
-Anse att motionen är besvarad 
 

Motion 2  Avseende H3 Besiktning av banan 
 
Kongressen beslöt att: 
-Avslå motionen 
 
Motion 3 Avseende G3 SM Klasser 
 
Kongressen beslöt att: 
-Avslå motionen 
 

Motion 4 Angående elektrisk tidtagning vid licens och trial 
 
Kongressen beslöt att: 
-Avslå motionen 
 

Motion 5 Angående vila mellan träning/tävling 
 
Kongressen beslöt att: 

- Anse motionen besvarad med tillägget att ge FS i uppdrag att fundera över regelverkets 
ambition att omfatta alla raser och att det kan finnas skillnader mellan raser 
 

Motion 6 Angående åldersgräns 
 
Kongressen beslöt att: 
-Avslå motionen 
 
 
 



 
 
 
 

Motion 7 angående klubbkläder 
 
Kongressen beslöt att: 
-Anse att motionen är besvarad 
 

Motion 8 angående E3 i regelverket 

 
Kongressen beslöt att: 
-Anse att motionen är besvarad 
 
17. Val av:  
- En vice förbundsordförande för en tid av  2 år  
Valberedningens förslag var Jan Helgesson, av de övriga valbara kandidaterna nominerades Marcus 
Eriksson 
Kongressen beslöt att välja Jan Helgesson till vice ordförande för 2 år 

 
- En ordinarie ledamot för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Maritha Nordström  
Kongressen beslöt att välja Maritha Nordström till ordinarie ledamot för 2 år 
 
- En ordinarie ledamot för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Ann-Christine Sinkkonen  
Kongressen beslöt att välja Ann-Christine Sinkkonen till ordinarie ledamot för en tid av 2 år 

 
- En ordinarie ledamot för en tid av 1 år  
Valberedningens förslag var Bo Ländin, av de övriga valbara kandidaterna nominerades Susann 
Lindgren Lindström 
Kongressen beslöt att välja Bo Ländin till ordinarie ledamot för en tid av 1 år 

 
- En ordinarie ledamot för en tid av 1 år 
Valberedningens förslag var Marcus Eriksson, av de övriga valbara kandidaterna nominerades Artur 
Bliding  
Röstning utföll enligt: 
Marcus Erikssson 12 röster 
Artur Bliding 13 röster 
 
Kongressen beslöt att välja Arthur Bliding till ordinarie ledamot för en tid av 1 år 

 
- En suppleant  för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Lars Marklund 
Kongressen beslöt att välja Lars Marklund till suppleant för en tid av 2 år 

 
 
 



 
 
 
 
- En suppleant för en tid av 1 år  
Valberedningens förslag var Susann Lindgren Lindström, av de övriga valbara kandidaterna 
nominerades Marcus Eriksson 
Röstning utföll enligt: 
Susann Lindgren Lindström 14 röster 
Marcus Eriksson 7 röster 
 
Kongressen beslöt att välja Susann Lindgren Lindström till suppleant för en tid av 1 år 

 
- En förbundsrevisor för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Lars Wicander  
Kongressen beslöt att välja Lars Wicander till förbundsrevisor för en tid av två år 

 
- En revisorssuppleant  för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Monika Hagberg  
Kongressen beslöt att välja Monica Hagberg till revisorssuppleant för en tid av 2 år 

 
- En ledamot i ansvarsnämnden för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Codruta Onila Barbos  
Kongressen beslöt att välja Codruta Onila Barbos till ledamot i ansvarsnämnden för en tid av 2 år 

 
- En ersättare i ansvarsnämnden för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Åsa Heldemar  
Kongressen beslöt att välja Åsa Heldemar till ersättare i ansvarsnämnden för en tid av två år 
 
-En ledamot till valberedningen för en tid av 1 år  
Kongressutskottet nominerade Hans Bohman och Krister Sandberg 
Röstningen utföll enligt: 
Hans Bohman 14 röster 
Krister Sandberg 9 röster 
Kongressen beslöt att välja Hans Bohman till ledamot av valberedningen för en tid av 1 år 
 
18. Beslut om omedelbar justering av punkt 17 
Kongressen beslöt att anse punkt 17 omedelbart justerad 
 
19. Framtidsgruppens presentation 
Steinar Holmström föredrog framtidsgruppens presentation som mottogs med positiva reaktioner. FS 
kommer att tillsätta en grupp som jobbar vidare med materialet och ett förslag är att det ska 
presenteras på exempelvis medlemsmöten ute i sällskapen. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
20. Kongressens avslutande 
Kongressens ordförande Malin Månsson presenterade de hundar som kvalificerat sig för gulddiplom 
under 2020, stort grattis till: 
 
Guld 2020 
Elmore (w) äg. Linda Ståhl SDA-GHK 
MB Leia (w) äg. Mike Berglund 7HS 
MB Charmander (w) äg. Eva Pettersson ÖHK 
Hoover (w) äg. Michael Willén SHS 
Deacon Storm (w)  äg Micke Willén SHS 
 
Greycraft Daisy. äg. Sabina Kleväng-Callert SHS 
 
Tommy Åberg, Alingsås, överlämnade (digitalt) Tränarraketen till Örebro som under 2020 lyckats 
med att ta fram 7 nya tränare. Snyggt jobbat Örebro! 
 
Förbundsordförande Una Modig avtackade de styrelsemedlemmar som tackat för sig under året. 
Stort tack till Christel Tevin, Camilla Johansson, Jonas Svensson och Linus Ikonen. 
 
Kongressens ordförande Malin Månsson förklarade kongressen avslutad och tackade för gott 
samarbete under kongressen. 

 

 

 


