
Protokoll fört vid medlemsmöte för 7HS 2021-11-15 
Närvarande: 
Ahlander, Anna-Karin 
Andreasson, Jennie 
Balogh, Jinny 
Berglund, Mike 
Brendén, Emmie 
Frendin, Anders 
Frendin, Ann-Marie 
Greve, Rikke 
Hansen, Jan 
Johansson, Ewa 
Sahlin, Tony 
Sevholt, Gunilla 
Sevholt, Håkan 
Sinkkonen, Ann-Christin 
Werdelin, Lena 
Werdelin, Patrik 

 

1. Mötets öppnande. 
Ewa Johansson hälsar alla välkomna.  
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
Ett upprop görs för närvaro och kontroll om behörig röstlängd för mötet. 
3. Mötets behöriga utlysande. 
Mötet godkänner utlysningen. 
4. Val av ordförande. 
Mötet beslutar att sittande, Ewa Johansson till ordförande.  
5. Val av sekreterare. 
Jennie Andreasson erbjuder sig att vara sekreterare och mötet godkänner. 
6. Justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
Rikke Greve erbjuder sig att vara justerare och mötet godkänner. 
7. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkänns. 
Patrik Werdelin lägger till punkten ”träning” på övriga frågor. 
8. Omröstning om förslaget till nya medlemsavgifter. 
Öppen röstning. Mötet har 2 alternativ som förslag (se bilaga 1) och den öppna 
röstningen var enhällig att förslag nummer 1 ska antas. 
9. Elitserien, skall 7HS vara med 2022. 
Mötet beslutar att 7HS tycker att elitserien ska pausas under 2022 för att för att de ska 
få möjlighet att arbeta fram ett väl fungerande system med klara och tydliga riktlinjer 
och regler. Om det sker kan 7HS tänka sig att vara med. Annars föreslår 7HS att 
SCHF själv väljer kandidaterna 2022.  
10. Övriga frågor. 
A. ”Träning” Patrik Werdelin ber medlemmarna om hjälp att ställa upp som 
funktionärer för att träningen ska kunna genomföras 20211120. 



B. ”Midlandas skrivelse angående elitserien”. 
Ewa Johansson hade fått förfrågan om 7HS vill stötta Midlandas skrivelse till 
förbundet, SHCF, angående elitserien? (Se bilaga 2). 
Mötet fick information om vad skrivelsen handlade om och det diskuterades utifrån 
den informationen som framgick på mötet. Mötet kom fram till att vi inte skulle stötta 
Midlandas skrivelse, att vi förstod varför förbundet gick in och agerade men, att de 
agerade alldeles för sent. Ewa Johansson skulle ge Midlanda besked om vad mötet 
bestämt. 
 
11. Nästa möte. 
Styrelsen bestämmer att kallelse kommer närmare och att det kommer i samband med 
årsmötet i perioden januari till sista februari.  
12. Mötet avslutande. 
Ordförande Ewa Johansson tackar och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!  



 

 

Bilaga 1 

 

På medlemsmötet 2021-05-17 beslutades att en grupp bestående av Mike Berglund, 
Martina Berglund, Linus Ikonen och Ewa Johansson skulle ta fram ett förslag på 
nya medlemsavgifter. Detta med anledning av att stödmedlemskapet röstades bort 
på årsmötet 2021. Nedan finner ni alternativen där alternativ 2 är det alternativ som 
årsmötet röstade igenom. 

Medlemskap i 7HS 

Alternativ 1 

Grund medlemskap 300kr 

· Medlemskap i 7HS 

· Tränar egna hund/hundar till ordinarie pris 

· Kan ingå i aktivitetsgrupp 

Aktivitets medlemskap 600kr 

· Medlemskap i 7HS 

· Ingå i aktivitetsgrupp 

· Tränar hund/hundar till medlemspris 

Tävlings medlemskap 900kr 

· Medlemskap i 7HS 

· Ingå i aktivitetsgrupp 

· Tränar hund/hundar till medlemspris 

· Detta medlemskaps krävs för att stå som tränare för hund som skall tävla under 
året 

Alternativ 2 



Medlemskap 900kr 

Familjemedlemskap 200kr 

· Medlemskap i 7HS 

· Ingå i aktivitetsgrupp 

· Tränar hund/hundar till medlemspris 

· Detta medlemskaps krävs för att stå som tränare för hund som skall tävla under 
året 

Medlemskap gäller 1 januari – 31 December 

Nya medlemmar som löser medlemskap efter 1 september erhåller medlemskap 
tom 31dec nästkommande år. 



 

Bilaga 2 

 

PROTEST 
Vi i MiHK vill återigen protestera mot de beslut som vi anser felaktigt tagits av Fs vad gäller 
ELIT. Att ta beslut först och sedan inte ens fråga utan i stort sett vänta på att någon skall 
reagera eller kanske inte få någon reaktion alls, det ryms nog inte inom begreppet bra 
föreningssed. Det ”svar” vi fick skall vi inte ens tala om. Vi skickade då ut en till skrivelse med 
kopior till klubbarna och SHCF:s revisor och då gällde det beslutet att ändra på kriterierna för 
Årets Hund. Då kom nästa fantastiska beslut där man helt kör över oss klubbar och de beslut 
som vitagit och detta till och med när tävlingsperioden nästan är slut. Vilken käftsmäll för oss 
alla och framför allt för dom som rest för att uppfylla kriterierna. Det här gäller inte vilken 
hund som blir missgynnad eller gynnad utan det gäller de regler som ALLA visste om och 
tävlade efter.  Det är ju också helt frivilligt om man vill delta eller inte och hel frivilligt om man 
vill resa eller inte. Sedan påstår man felaktigt att det tagits ett beslut på kongressen att det 
skulle minskas på kategorilopp. INGET sådant beslut finns (det är bara att läsa 
kongressprotokollet) och kan heller inte tas på ett årsmöte, som ju kongressen är, förutom 
det som finns på dagordningen. Vi hävdar att man måste riva upp dessa beslut som vi anser 
felaktiga och egenmäktigt tagit. Vi kommer att skicka detta till alla klubbar och till SHCF:s 
revisor för kännedom och förväntar oss ett svar. 

31/10 2021  

Midlanda Hundkappklubb 

 


