
 
 
 

Medlemsmöte 7HS 21-05-17 
 
 

Datum: 21-05-17  Plats: Digitalt via Teams  Kl. 19,00 
 
 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 

Ordförande Ewa Johansson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 
 

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
 
 Röstlängd upprättades 14 st. röstberättigade 
 
§ 3 Mötets behöriga utlysande 
 
 Godkänt av mötet 
 
§ 4 Val av: 

 
Ordförande för mötet: Gert Henningsson 
 

                   Sekreterarare: Ann-Marie Frendin 
   
                   Justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll: 
  Palle Werdelin 
 
§ 6.  Omröstning av § 10 årsmötesprotokollet av den 21-02-

21. (Här kallas alla som var medlemmar 2020.) 
Efter beslut ajourneras mötet 10 minuter så att de som 
inte längre är medlemmar kan avsluta sitt 
mötesdeltagande 
 
- Mötet beslutade att årsmötesprotokollet gäller. 



- Förslag från Mike Berglund: 
- starta en arbetsgrupp på 4 personer som jobbar med förslag till 
styrelsen på medlemsavgifter till årsmötet 2022. Rapportering 
fortlöpande till styrelsen, slutdatum 210930. Förslaget kommer 
att presenteras på årsmötet 2022. 
 

- Mötet beslutade att starta denna grupp, bestående av Ewa 
Johansson, Mike Berglund, Linus Ikonen, Martina Berglund. 
 
 

§ 7 Upprop och fastställande av röstlängd för deltagare som 
är medlemmar   2021 
 
Röstlängd upprättades 15 st. röstberättigade. 

 
§ 8 Vad är stödmedlemskap 

 
Denna fråga beslutade mötet, att arbetsgruppen som skapades under 
paragraf 6, ska ta hand om. 
 

§ 9 Hur agerar vi på sociala medier 
 
- Mötet beslutade att styrelsen tar fram SHCF:s policy om 
uppförande som redan finns och alla läser, godkänner och skriver på. 
 
- Mötet beslutade att det ska finnas 3 moderatorer för att granska det 
som skrivs på våra sociala medier och dessa ska kunna ta bort 
olämpligt material. På mötet valdes Håkan Sevholt, Mike Berglund, 
Martina Berglund, samt Palle Werdelin och Lars-Olov Dahlund att 
hjälpa till. 
  

§ 10 SM 2021 
  

Mötet beslutade att fråga medlemmar via mail och Facebook.  
 
  
§ 11 Prispengar i graderade lopp, fråga från Jinny Balogh 
  

Förslag från Jinny Balogh: 
Inga prispengar i graderade lopp, oavsett ras. 



Mötet beslutade att prova detta under 2 tävlingar i år, startavgiften 
kommer att bli 150:-, vinnarbild på Facebook. Styrelsen kommer att 
samla in synpunkter från dom tävlande i dessa lopp, med någon form 
av enkät digitalt eller pappersformat. 

 
§ 12 Nästa möte 
  
 21-06-01 kl. 19,30 via Teams, länk kommer innan mötet. 
 
§ 13 Mötet avslutas 
  

Gert Henningsson tackade för förtroendet att vara ordförande för 
mötet, och lämnade över till ordinarie ordförande Ewa Johansson. 

 
 

Ordförande   Sekreterare 
Gert Henningsson  Ann-Marie Frendin 

 
 
 

Justerare 
Palle Werdelin 


