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Svenska hörselförbundet rf:s sjätte förbundskongress 
19-20.11.2022 
Plats: Hotell Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tammerfors  
 

Föredragningslista 

 
 

1 § Mötets öppnas 
Kongresshandlingarna öppnas 

 
2 § Val av mötesfunktionärer: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, två 

protokolljusterare och två rösträknare 
Kongressen ska enligt förbundets stadgar § 9 punkt 7 välja följande mötesfunktionärer. 
ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare 
 
Förslag till mötesfunktionärer:  
-Ordförande: Rikard Bjurström, ordförande för Nordens Hus i Tammerfors 
-Vice ordförande: Hans-Erik Lindqvist, Sydösterbottens hörselförening rf 
-Sekreterare: Ilona Salonen, tf. verksamhetsledare för Svenska hörselförbundet rf 
-Två protokolljusterare:  
-Två rösträknare:  
Beslut:  
 
3 § Arbetsordning vid kongressen 
Styrelsens förslag på arbetsordning vid kongressen: 
Strukturen: förhandlingarna pågår 45 minuter och sedan en 15 minuters paus 
Ordet begärs skriftligen eller genom att visa upp sitt representantnummer 
Yttranden: alla inlägg sker i mikrofon 
Mikrofonerna: finns i talarstolen och på en bestämd plats i salen 
Om man avlägsnar sig för en längre tid skall detta meddelas till sekreteraren. 
 
Förslag: Kongressen antar arbetsordning enligt styrelsens förslag 
Beslut:  
 
4 § Konstateras mötets laglighet och beslutförhet 
Enligt stadgarnas § 10 punkt 1 ska förbundsstyrelsen kalla till ordinarie kongress senast två 
månader före kongressens genomförande. Möteskallelse skall skriftligen utfärdas till alla 
medlemmar. Handlingarna till förbundskongressen ska sändas till ordinarie medlemmar, 
hedersordförande, hedersmedlemmar och understödande medlemmar senast en månad 
före kongressen. 
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Medlemstidskriften Vi hörs: 
Datum och plats nämndes i Vi hörs 3/2021 och 4/2021  
Kongressinformation ingick i Vi hörs 1/2022, 2/2022 och 3/2022 
 
Kallelsen har postats 10.8.2022. 
 
Handlingarna har postats till medlemsföreningarnas ordförande (det antal föreningen har 
representanter), hedersmedlem och till understödande medlemmar 7.10.2022. 
Förslag: Kongressen antar arbetsordningen enligt styrelsens förslag.  
Beslut:   
 
5 § Representanter på kongressen 
Enligt stadgarna § 9 punkt 3 består förbundskongressen av representanter från ordinarie 
medlemmar. Varje medlemsförening utser en representant för varje påbörjat femtiotal 
registrerade medlemmar per den 31 december 2021. Varje representant har en röst och 
rösträtten får inte överlåtas. 
  
Röstlängden fastställdes på förbundsmötet 22.4.2022 
 
Fullmakterna granskas av valkommitténs medlemmar. 
Kongressen konstaterar kongressens representanter (röster). 
  
Enligt stadgarna § 9 punkt 4 har hedersordförande, hedersmedlem och understödande 
medlem närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Förbundsstyrelsen och 
verksamhetsledaren bör närvara vid kongressen och har där yttrande- och förslagsrätt och 
får inte vara representant för ordinarie medlem. Medlemsföreningarnas medlemmar och 
andra tjänstemän inom förbundet har närvarorätt. 
  
Kongressen konstaterar övriga närvarande: 
Förbundsstyrelsen: 
Personal:  
Totala antalet deltagare:  
 
6 § Föredragningslistan för mötet godkänns 
-mötet öppnas 
-val av mötesfunktionärer: ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare 
och två rösträknare 
-arbetsordning vid kongressen 
-konstateras mötes laglighet och beslutförhet 
-representanter på kongressen 
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-föredragningslistan för mötet godkänns 
-genomgång av Handlingsprogram 2020-2022 
-handlingsprogram för kommande kongressperiod fastställs 
-stadgeenliga val 
-val av förbundets ordförande 
-val av förbundets vice ordförande 
-val av tre styrelsemedlemmar och två suppleanter 
-behandlas övriga, i möteskallelsen nämnda ärenden 
-övriga ärenden 
-mötet avslutas 
 
 
Förslag: Föredragningslistan godkänns. 
Beslut: 
 
7 § Genomgång av Handlingsprogram 2020-2022: 
Presentation av handlingsprogrammet 
 
8 § Handlingsprogram för kommande kongressperiod fastställs 
Styrelsens förslag till handlingsprogram för perioden 2023-2025 bifogas.  
Handlingsprogrammet presenteras. 
Diskussion.  
Förslag: Kongressen fastställer handlingsprogrammet för 2023-2025 
Beslut: 
 
9 § Stadgejusteringar 
Stadgejusteringar enligt stadgarna: § 11 punkt 1. Beslut om ändring av stadgarna skall fattas 
vid förbundskongressen med minst tre fjärdedels majoritet av de röster som avgetts vid 
omröstningen. Förslaget om stadgeändring bör anges i möteskallelsen.  
 
Svenska hörselförbundet rf:s stadgar med ändringsförslagen bifogas.  
 
Förbundsmöte på distans utan fysisk plats 
Motivering: Föreningslagen tillåter distansmöten med hjälp av datakommunikation. Ifall en 
förening vill hålla ett distansmöte utan fysisk plats, bör detta stå i föreningens stadgar. 
Erfarenheterna från undantagstidens distansmöten har visat att distansmöten utan fysisk 
plats kan erbjuda bäst hörbarhet för distansdeltagare och en stadgejusteringen kan 
möjliggöra detta.  
 
Ändringar i paragraf 9 ny punkt 3 läggs till.  
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Kallelser och möteshandlingar till förbundsmöte och förbundskongress kan skickas per e-
post.  
Motivering: Enligt nuvarande stadgar bör förbundet posta möteskallelser till förbundsmöte 
och förbundskongress. Ändringar som tillåter möjlighet att också skicka kallelser per e-post 
föreslås.  
 
Ändringar i paragraf 10 punkt 1 och 2.  
 
Förslag: Stadgarna justeras enligt förslag. Styrelsen har fullmakt att godkänna eventuella av 
Patent- och registerstyrelsen angivna ändringar, som inte ändrar på innehållet.  
 
10 § Stadgeenliga val 
Kongressen ska enligt stadgarna § 9 punkt 7 välja förbundets ordförande, vice ordförande, 
tre styrelsemedlemmar och två suppleanter. 
 
Förbundsmötet tillsatte en valkommitté 22.4.2022: Mona Gullmes, Gerd Strandberg-
Andersson och Carita Wahlroos.  
Presentation av valkommitténs insamlade kandidater bifogas.   
Valkommitténs sammankallare Carita Wahlroos presenterar valkommitténs förslag. 
Samtliga kandidater presenterar sig.  
 
11 § Val av förbundets ordförande 
Förbundets ordförande väljs för perioden 2023-2025. 
 
12 § Val av förbundets vice ordförande 
Förbundets vice ordförande väljs för perioden 2023-2025. 
 
13 § Val av tre styrelsemedlemmar och två suppleanter 
Kongressen väljer tre styrelsemedlemmar och två suppleanter för perioden 2023-2025. 
 
14 § Behandlas övriga, i möteskallelsen nämnda ärenden 
Inga övriga ärenden. 
 
15 § Övriga ärenden 
 
16 § Mötet avslutas 
 
 
 
 


