
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ditt engagemang sportens framtid! 
 

 

 

 

 

Protokoll 

KONGRESS den 2 april 2016 
Stockholm, Arlandastad, Hotell Best Western 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

PROTOKOLL KONGRESS 2016 
 
Tid: lördagen den 2 april 2016 
Plats: Best Western, Arlandastad, Stockholm 
Deltagare: Samtliga valda ombud enligt ombudsförteckningen, Förbundsstyrelsen: Ola Sjödin, 
Solvieg Marklund, Pia Höggren, Ann-Christin Sinkkonen, Una Modig samt åhörare. 
 
1.  KONGRESSENS ÖPPNANDE 
Ordförande Ola  Sjödin öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 
 
2.  RAPPORT ANGÅENDE VAL AV KONGRESSOMBUD 
 
Förbundsstyrelsen rapporterar att Sällskapens ombud har valts vid sällskapens årsmöten under 
kongressperioden. 
 
Kongressen beslöt att – Godkänna rapporten 
 
3. UPPROP 
Ombuden ropades upp och prickas av. Samtliga ombud var närvarande. 
 
 

 Ombud 

NHK Maritha Nordström 

 Sara Burman 

SkeHK Tomas Lundkvist 

 Annelie Källmark 

 Nils Marklund 

MiHK Mikael Olsson 

GHS Lotta Ernlund 

 Eva-Marie 
Lindström 

SHS Klas Frid 

 Lars Wicander 

 Kent Andersson 

 LG Tensen 

 Lena Höglund 

VHS Jörgen Nilsson 

 Krister Sandberg 

 Torbjörn Ståleberg 

ÖHK-NoHS Hanne Andersen 

 Sture Johansson 

7HS Cecilia Aichhorn 

 Anja Hulting 

 Mike Berglund 

SDA-GHK Robert Jansson 

 Stig Fredriksson 

SkHK Ewa Johansson 

CIM Christel Tevin 

 



 

 

4. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att listan över avprickade närvarande ombud utgör 
röstlängden. 
 
Kongressen beslöt att – fastställa röstlängden 
 
5.   KONGRESSENS BEHÖRIGA KALLANDE 
 
Förbundsstyrelsen rapporterar att: 
 
§ 4:01:05 Kongress sammanträder 
Ordinarie kongress hålls vart annat år senast den 1 maj. Förbundsstyrelsen bestämmer tid och 
plats. Kallelse skall sändas till sällskapen senast under december månad och anslås samtidigt på 
SHCFs hemsida. 
 
Kallelse till kongressen utsändes i Förbundscirkulär 2015-03, den 8 januari 2016.  
 
Kongressen beslöt att - anse kongressen i behörig ordning utlyst 
 
6. KONGRESSENS GENOMFÖRANDE 
 
Tidsplan;  
09,30 Kaffe 
10,30 Förhandlingarna startar 
12,30 Lunch 
13.15 Förhandlingarna återupptas 
17.00 Förhandlingarna avslutas 
 
I stadgan finns följande paragrafer att beakta angående kongressens genomförande: 
 
§ 4:05:01 Beslutförhet 
Kongressen är beslutför då minst två tredjedelar av dess ledamöter är 
närvarande. Vid fråga som rör förbundsstyrelsens förvaltning krävs 
dock att minst två tredjedelar av sällskapens kongressombud är 
närvarande vid beslutet. 
§ 4:05:02 Röstning 
Vid röstning har varje kongressledamot en röst. För beslut krävs mer än hälften 
av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den uppfattning kongressens ordförande 
biträder. För beslut om tillägg till kongressdagordningen 4:04: 03, 
stadgeändring § 4:10, ändring av avgifter § 4:11 liksom beträffande 
förbundets upplösning § 4:12 gäller dock särskilda bestämmelser. 
Förbundsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor, som berör förvaltningen 
av deras uppdrag. 
§ 4:05:03 Former för röstning 
Röstning sker öppet och förrättas genom upprop om det begärs. 
Val förrättas med slutna sedlar om det begärs och förrättas då genom upprop. 
 



 

 

7. VAL AV FUNKTIONÄRER UNDER KONGRESSEN 
 
Till Kongressordförande valdes Hans Bohman 
Till Kongressekreterare valdes Una Modig 
Till justerare att tillsammans med kongressordförande justera kongressens protokoll, valdes 
Kent Andersson och Mikael Olsson 
Till rösträknare valdes Kent Andersson och Mikael Olsson 
Till Granskningsutskott valdes Lars Wicander (ordförande), Nils Marklund och Anja Hulting 
Till Beredningsutskott valdes Lars Wicander (ordförande), Stig Fredriksson, Torbjörn Ståleberg, 
Klas Frid och Mike Berglund 
Till Ekonomiutskott valdes Agnetha Pettersson (ordförande), Sara Burman, Eva Johansson 
 
8. KONGRESSENS KOSTNADER 
 
§ 4:16 Kostnader vid kongress 
  
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att SHCF bekostar logi och förtäring samt 
sällskapens resekostnader upp till 10 000 kronor, överskjutande kostnader fördelas solidariskt på 
samtliga sällskap.  
 
Kongressen beslöt – enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
9. FÖRBUNDSORDFÖRANDENS VERKSAMHETSRAPPORT 
 
Förbundsordförande rapporterade om arbetet inför kongressen, whippetklassning, konflikter, och 
att en extern utredare är tillsatt för att reda ut allt material som kommit in angående Wilson. 
 
10. HANDLINGSPLAN FÖR NÄSTKOMMANDE KONGRESSPERIOD 
 
A. VISION 
 
Kongressen beslöt att – anta den vision som låg med i dagordningen 
 
B. VERKSAMHETSPLAN 
 
Kongressen beslöt att - anta verksamhetsplanen efter diskussion om utbildningen, där det blev 
klarlagt att sällskapen kan utbilda och godkänna nya redan idag enligt regelverket. 
Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att prioritera bearbetningen av materialet till utbildningen för 
domare och tävlingslicenser, för att stötta sällskapen i genomförandet av utbildningarna, samt att 
ta fram ett sätt för att kunna godkänna banorna som snart kommer att starta upp sina 
verksamheter. 
 
C. MARKNADSFÖRINGSPLAN 
 
Kongressen beslöt att - anta marknadsföringsplanen 
 
11. RAMBUDGET OCH REGLER FÖR AVGIFTSUTTAG  
 



 

 

Kongressen beslöt att - anta rambudgeten  
 
12.   MOTIONER 
  
12.1 Tränar- och hundlicensavgifter för ägare av ovanligare raser. 
 
Kongressen beslöt att - bifalla motionen med ändringen att hundlicenserna blir gratis för hundar 
som tillhör raser där det finns färre än 30 licensierade hundar. 
  
12.2 SHCFs Kongress / Förbundsfullmäktige angående regel B4 
 
Kongressen beslöt att - anse motionen besvarad  
 
12.3 Inlämningstid för motioner 
 
Kongressen beslöt att - anse motionen besvarad  
 
Motion 4 – 7 har dragits tillbaka av motionärerna  
 
12.4 Motivera till berörda parter 
 
Kongressen beslöt att - bifalla motionen och införa nedan lydelse i stadgan 
 
x.xx.xx Arbetsgång vid inkomna ärenden 
Då ärende inkommer till förbundsstyrelsen skall alla beröra parter ges möjlighet att yttra sig 
och lämna sin redogörelse om ärendet. Detta ska göras skriftligen och begäran om yttrande ska 
innehålla ett sista svarsdatum. Efter detta datum ska förbundsstyrelsen fatta beslut som ska 
meddelas alla parter, skriftligen. Beslutet ska motiveras, och i förekommande fall, med 
hänvisning till relevanta delar av stadga, regelverk eller övriga föreskrifter. 
Beslutet ska dessutom protokollföras i ordinarie styrelseprotokoll.  
 
12.5 Motion betr Regelverket 
 
Kongressen beslöt att - bifalla motionen med den nya lydelsen  
 
Om loppet enligt ranking kommer att innehålla hundar från fler än två klasser ska tränarna till de 
hundar som tillhör de lägre klasserna ge sitt medgivande. (Ex. Om loppet innehåller hundar från 
klass 1, 2 och 3 så måste klass tre hundarnas tränare ge sitt godkännande.) 
 
13. PROPOSITIONER 
 
13.1 Vad ska SHCF göra 
 
Kongressen beslöt att - godkänna rapporten och uppdra åt förbundsstyrelsen att verka enligt 
texten i proposition 
 
13.2 Sällskapens möjlighet att ge en erinran till sina medlemmar. 
 
Kongressen beslöt att - bifalla propositionen och införa föreslagen text i stadgan 



 

 

 
13.3 Förbundets årsmöte - en förenkling 
 
Kongressen beslöt att - bifalla propositionen och införa föreslagen text i stadgan 
 
13.4 Översyn av kapitel 2 
 
Kongressen beslöt att - bifalla propositionen och införa föreslagen text i stadgan 
 
14. ARVODEN 
 
Kongressen beslöt att - Inga arvoden utges under kongressperioden 

 

15. RAPPORT FRÅN EKONOMIUTSKOTTET 

 

Rapporten utgick då inga frågor förelåg 

 
16. FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSRAPPORT   
 
Kongressen beslöt att - godkänna rapporten  
 
17. REVISORERNAS BERÄTTELSE 
 
Kongressen beslöt att - godkänna revisionsberättelsen 
 
18. GRANSKNINGSUTSKOTTETS EVENTUELLA FÖRSLAG 
 
Rapporten utgick då inga frågor förelåg 
 
19. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING FÖR 2015 
 
Kongressen beslöt att - fastställa resultat och balansräkning samt  överföra resultatet i ny 
räkning 
 
20. ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN 2015 
 
Kongressen beslöt att – tillstyrka ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 
 
21. VAL FÖR KOMMANDE KONGRESSPERIOD 
 
Avgående ordförande Ola Sjödin samt ledamöter/suppleanter Pia Höggren, Duncan McKie och 
Ronny Wiggfalk tackades för deras insatser i styrelsen. 
 
Kongressen beslöt att välja enligt följande:  
 
Hans Bohman Förbundsordförande (nyval 2 år)  
 



 

 

Omröstning: det fanns elva valbara kandidater (Lars Wicander, Solveig Marklund, Torbjörn 
Ståleberg, Anna-Lena Landén, Kristian Rönnquist, Mike Berglund, Ann-Christin Persson, Ann-
Christin Sinkkonen, Malin Månsson, Pia Höggren, Åsa Wall) till tre ordinarie ledamotsplatser på 
vardera 2 år, samtliga 25 ombud fick rösta på tre kandidater vardera.  
 
Valda till ordinarie ledamöter på 2 år blev:  
Lars Wicander 21 röster,  
Solveig Marklund 22 röster  
Malin Månsson 10 röster 
(Lika röster mellan Malin Månsson och Ann-Christin Sinkkonen 10 röster var, Där ordförande för 
mötet la sin utslagsröst på Malin Månsson.) 
 
Omröstning: det fanns kvarvarande åtta valbara kandidater (Torbjörn Ståleberg, Anna-Lena 
Landén, Kristian Rönnquist, Mike Berglund, Ann-Christin Persson, Ann-Christin Sinkkonen, Pia 
Höggren, Åsa Wall) till två ordinarie ledamotsplatser på vardera 1 års fyllnadsval. Krister Sandberg 
lämnade kongressen, kvarvarande 24 ombud fick rösta på två kandidater vardera. 
 
Valda till ordinarie ledamöter på 1 års fyllnadsval blev: 
Ann-Christin Sinkkonen 14 röster,  
Mike Berglund 11 röster. 
 
Omröstning: Kristian Rönnquist drog tillbaka sin kandidatur, av resterande valbara sju kandidater 
(Torbjörn Ståleberg, Anna-Lena Landén, Ann-Christin Persson, Pia Höggren, Åsa Wall, Sari Hasa, 

Sabina Kleväng ) fick de två med flest röster suppleantplatserna på vardera 2 år, den med strax 
under fick suppleantplatsen på 1 års fyllnadsval. Samtliga 24 ombud fick rösta på tre kandidater 
vardera. 
 
Valda till suppleanter på 2 år blev: 
Sari Hasa 17 röster,  
Sabina Kleväng 16 röster 
 
Vald på 1 år fyllnadsval blev:  
Torbjörn Ståleberg 12 röster  
 
Förbundets Revisorer:  
Christina Glimskog SHS, ordinarie (sammankallande)  
Ewa Johansson SkHK, ordinarie   
Lena Höglund SHS, suppleant   
 
Ansvarsnämnd:  
Frank Reybrandt, Västergöksvägen 42, 162 71 Vällingby, 08-760 76 86  
Sebastian Ländin, Mariatorget 6 1302, 118 48 Stockholm, 08-502 17 883  
Åsa Heldemar, Yxtabacken 602 G, 705 91 Örebro, 070- 565 10 10, asa.heldemar@gmail.com  
 
Valberedningsutskott: 
Klas Frid (sammankallande)  
Christel Tevin  
Nils Marklund 
 

mailto:asa.heldemar@gmail.com


 

 

22. KONGRESSEN AVSLUTAS 
 
Förbundsordförande Hans Bohman avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
RÅDGIVANDE DISKUSSIONER 
Togs före kongressen. 
  
a. Nytt system för klassning av whippets 
 
Ett nytt system för klassning av whippets har tagits fram och presenterades för ombuden. Bosse 
förklarade hur det har tagits fram och varför. Hur det slår mellan Whippet och Greyhound. Det 
läggs till klasser. I programmet skrivs klass ett om de ligger t.ex. i klass 6 – 10. Detta ska det räknas 
på. 
 
Övrigt som fördes på tal: 
 
De flesta sällskapen var positiva att fortsätta med dold anmälan. Det kom upp en del önskemål, att 
rankingen skulle komma ut till tävlingsledarna senast klockan 08.00,  
om det gick att göra det synligt hur många som har anmält, då framförallt på veteran och 
långlopp. 
 
Diskussionen från ordförandekonferensen angående inbjudan som skulle vara inskickad före första 
april. Överens om att de sällskap som inte hade gjort detta har helgen på sig att skicka in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


