
Röstningsblankett gällande regeländringsförslag 2018

Använd denna blankett för att rösta på de regeländringsförslag som har inkommit inför säsongen 
2018. Alla i familjen som har fyllt 16 år och har betalat medlemsavgift till HS, ”25-krona” 
respektive ”5-krona”, för 2017 har rösträtt. Var noga med att skriva vem som röstar.


Sätt ett X i rutan för ja eller nej vid respektive förslag. Rösta blankt på ett förslag genom att inte 
kryssa i någon ruta. 

Tips vid röstning på förslag 5A och 5B: Vill man varken införa höjd- eller viktgräns, röstar man nej 
på både 5A och 5B. Vill man införa enbart höjdgräns och inte viktgräns, röstar man ja på 5A och 
nej på 5B. Om man vill införa både höjd- och viktgräns och tycker att enbart höjdgräns är bättre 
än ingen gräns alls, röstar man ja på både 5A och 5B. Vill man införa både höjd- och viktgräns 
och tycker att enbart höjdgräns är dåligt, röstar man nej på 5A och ja på 5B. Vill man införa enbart 
viktgräns, är man tyvärr rökt så som motionen är författad.





Den röstande heter …………………………………..och är medlem i ……………………..-sektionen.




Om ni är fler röstande i familjen går det bra att skicka in fler blanketter.


Vi vill ha svaren senast den 8 januari 2018. 
Ifylld blankett skickas till:


christian_magnusson@yahoo.se	 eller	 Christian Magnusson

	 	 	 	 	 	 Kransbindarvägen 25

	 	 	 	 	 	 126 36 Hägersten

Förslag Ja Nej

Förslag 1: Skall löptik få delta på tävling enligt bifogat förslag?

Förslag 2: Skall utländska hundar förhindras att delta på SM enligt bifogat förslag?

Förslag 3: Skall det vara möjligt att ta licens på träning enligt bifogat förslag?

Förslag 4: Skall seedning införas enligt bifogat förslag?

Förslag 5A: Skall enbart höjdgräns införas enligt bifogat förslag A?

Förslag 5B: Skall både höjd- och viktgräns införas enligt bifogat förslag B?

Förslag 6: Skall det krävas deltagande vid fler tävlingar på en säsong för att få delta i 
SM enligt bifogat förslag?
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