
 

 

 
 

 
Protokoll för kongressen 2020  

 
Datum:  4 april 
Tidsschema:  09:50 Uppkoppling telefon 

  10:00 Kongressen öppnas 

  12:30 Lunch 

  13:30 Fortsatta förhandlingar 
Plats:  Telefonkonferens 

 

 
Kongressen öppnas 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 a 
Övriga frågor som tas upp efter kongressens avslut: 
-Lars Wicander, som förbundets revisor, veterinäravgifter 
-Lars Wicander, Zellingerpriset 
-SHS, Corona 
 
3. Rapport angående val av ombud  
-Sällskapen hade 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, via telefon. 
 
Kongressen beslöt att fastställa röstlängden. 
  
5. Kongressens behöriga kallande  
-Kallelse till kongressen var utsänd den 22 december 2019 
 
Kongressen beslöt att godkänna rapporten och anse sig behörigt kallad  
  
6. Kongressens genomförande  
-Anförande, fråga och replik. Begäran om ordet skedde genom att den som ville tala sa sitt namn 
under respektive punkt som var aktuell för behandling. Votering skedde via mentometer.  



 

 

 
7. Val av kongressutskott  
-Kongressen beslöt att välja Mikael Olsson, Kenth Petersson och Lena Höglund till kongressutskott. 
Utskottet utser själva ordförande, sekreterare och ledamot. 
 
8. Kostnader för kongressen/reseersättning  
- Inga kostnader förelåg. 
 
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)  
-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. 
 
14. Handlingsprogram för kommande tvåårsperiod 2020 – 2022  
-Kongressen beslöt att fastställa handlingsprogrammet enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
15. Rambudget och ev. ändringar av regler för avgiftsuttag 2020 - 2022  
-SHS hade inkommit med ett motförslag till förbundsstyrelsens förslag enligt nedan: 
 
Till följd av förändrade förutsättningar med uteblivna kostnader för kongress med mera yrkar SHS att 
de nuvarande nivåerna på avgiftsuttag bibehålls. Detta innebär också ett ansvar för styrelsen att i det 
läge som vi befinner oss nu omfördela kostnader inom de intäktsramar som nuvarande avgiftsnivåer 
ger. Vi yrkar därför avslag på styrelsens förslag till avgiftshöjningar, och vill ge styrelsen i uppdrag att 
ta fram en fungerande kostnadsbudget som de kan jobba efter med de intäkter som står till deras 
förfogande. 
 
Röstningen utföll enligt: 
Styrelsens förslag 10 röster 
SHS förslag 15 röster 
 
Kongressen beslöt att anta SHS förslag.  
 
 



 

 

 
16 Arvoden  
- Förbundsstyrelsen föreslog att inga arvoden utgår.  
 
Kongressen beslöt att godkänna FS förslag. 
 
17. Styrelsens propositioner  
- Inga propositioner, punkten utgick.  
 
18. Motioner  
- § 7.03.04 Generell påföljd oavsett förseelse  
Vid dopingbrott och grovt dopingbrott ska prispengar, placeringar, titlar och gradering av hunds klass 
som erhållits från och med provtagningstillfället till och med att interimistiskt tävlingsförbud 
meddelats, förverkas och återtas för eventuell omfördelning. B-licensierad tränare ska dessutom 
ersätta förbundet för faktiska kostnader avseende provtagningar, utredningar och ansvarsnämndens 
arbete, dock högst 10.000 Skr.  
Ändras till: Licensierad tränare ska dessutom ersätta förbundet för faktiska kostnader avseende 
provtagningar, utredningar och ansvarsnämndens arbete, dock högst 10.000 Skr.  
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att: - bifalla motionen  
 
Kongressen beslöt att 

- bifalla motionen 
 
19. Val av:  

- En ordförande för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Una Modig 
 
Kongressen beslöt att välja Una Modig till ordförande  
   

- En vice ordförande, fyllnadsval 1 år 
Valberedningens förslag var Jan Helgesson, av de övriga valbara kandidaterna nominerades Jonas 
Svensson  
 
Röstningen utföll enligt: 
Jan Helgesson 21 röster 
Jonas Svensson 4 röster 
 
Kongressen beslöt att välja Jan Helgesson till vice ordförande för 1 år 
 

- En ordinarie ledamot för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Camilla Johansson, av de övriga valbara kandidaterna nominerades 
Agnetha Pettersson 
 
Röstningen utföll enligt: 
Camilla Johansson 17 röster 
Agnetha Pettersson 8 röster 
 
Kongressen beslöt att välja Camilla Johansson till ordinarie ledamot 



 

 

 

- En ordinarie ledamot för en tid av 2 år 
Valberedningens förslag var Solveig Marklund  
 
Kongressen beslöt att välja Solveig Marklund till ordinarie ledamot 
  

- En ordinarie ledamot för en tid av 2 år 
Valberedningens förslag var Jonas Svensson  
 
Kongressen beslöt att välja Jonas Svensson till ordinarie ledamot 
 

- En ordinarie ledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval)   
Valberedningens förslag var Ann-Christine Sinkkonen, av de övriga valbara kandidaterna 
nominerades Agnetha Pettersson 
 
Röstningen utföll enligt: 
Ann-Christine Sinkkonen 18 röster 
Agnetha Pettersson 7 röster  
 
Kongressen beslöt att välja Ann-Christine Sinkkonen till ordinarie ledamot 
 

- En suppleant för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Linus Ikonen, av de övriga valbara kandidaterna nominerades Isabella 
Ståhl 
 
Röstningen utföll enligt: 
Linus Ikonen 13 röster 
Isabella Ståhl 12 röster 
 
Kongressen beslöt att välja Linus Ikonen till suppleant  
 

- En suppleant för en tid av 2 år  
Valberedningens förslag var Agnetha Pettersson, av de övriga valbara kandidaterna nominerades 
Isabella Ståhl 
 
Röstningen utföll enligt: 
Agnetha Pettersson 7 röster 
Isabella Ståhl 18 röster 
 
Kongressen beslöt att välja Isabella Ståhl till suppleant 
 
Kongressen beslöt även att välja: 
 
- en revisor    2 år - Christina Glimskog  
- en revisorssuppleant   2 år - Catherine Wicander  
 



 

 

 
 
- Valberedningsutskott 
 
Ordförande Hanne Andersen 
Sekreterare Lena Lewander 
Ledamot Palle Werdelin 
Kongressen beslöt att inte välja någon suppleant 
 
- en ledamot i ansvarsnämnden  2 år -Frank Reijbrant (omval)  
- en ledamot i ansvarsnämnden  2 år -Sebastian Ländin (omval)  
- en ersättare i ansvarsnämnden  2 år -vakant  
- en ersättare i ansvarsnämnden  2 år -vakant  
 
20. Beslut om omedelbar justering av punkt 19 
Kongressen beslöt att anse punkt 19 omedelbart justerad 
  
21. Utdelning av förtjänsttecken 
Förbundsstyrelsen föreslog att blå förbundsnål med förgylld lagerkrans tilldelas: 
 
-Linnea Burman 
-Malin Månsson 
 
Kongressen biföll detta enhälligt och med applåder 
 
Tränarraketen:  
Tränarraketen är till för att vi vill tacka och uppmärksamma det sällskap som under föregående år 
tagit fram flest nya tränare och därmed ökat intresset för sporten.  
 
Priset lämnas över på kongressen (under mötet) av det sällskap som innehar priset. FS ansvarar för 
att räkna fram vilket sällskap som har flest nya tränare från föregående år och meddelar 
innehavande sällskap till vilket sällskap som priset ska lämnas över till.  
 
Vid lika antal tränare mellan två sällskap, så tittar man på vilket av dessa sällskap som dessutom fått 
flest antal nya medlemmar. (samtliga kategorier av medlemmar)  
Innehavande sällskap av vandringspriset ansvarar själv för att sällskapets namn graveras på 
vandringspriset.  
 
Vi som skänkt priset förbehåller oss rätten till tolkningsföreträde vid oenighet om priset.  
 
Vandringspriset är skänkt av:  
Solveig Marklund, Jonas Svensson, Maritha Nordström, Camilla Johansson, Malin Månsson, Christel 
Tevin, Una Modig, Jan Helgesson och Isabella Ståhl. 
 
För 2019 tilldelas vandringspriset SDA/GHK – Stort grattis! 
 
22. Kongressens avslutande 
Kongressens ordförande tackade för ett bra deltagande och avslutade kongressen. 



 

 

  
Övriga frågor: 
 
-Lars Wicander ville, i egenskap av förbundets revisor, att förbundets ersättning till arrangerande 
klubbar för veterinärkostnader ses över utifrån att det inte har gjorts någon djupare utredning av hur 
kostnaderna skulle kunna dras ned. 
-Lars Wicander och Jan Helgesson fick i uppdrag att återkomma med förslag för framtiden till FS 
 
-Lars Wicander informerade att Zellingerfonden beslutat att från 2020 i fondens anda att stödja 
Svensk uppfödning av kapplöpningsgreyhounds genom att dela ut penningpris till uppfödaren av 
bästa svenskfödda finalhund i SM (en i respektive kategori: Öppna, Tik och Sprint).  
 

-Erik Kleväng Callert framförde att han anser att SHCF har agerat på ett föredömligt sätt i de beslut 
som fattats i samband med coronavirusets konsekvenser. Erik informerade kongressen att SHS 
medlemmar förbereder sina hundar för tävling ifall tävlingssäsongen drar igång i juni. 
Steinar Holmström önskade att FS har ett möte med tävlingsledare för att diskutera ett ”alternativt” 
upplägg av SM 
 
 
 

 


