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UR 1/2021 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 via Zoom 2021-01-12 

 
Närvarande:    Frånvarande:  
Elin Brodin, ordförande   Frida Rehnström, ledamot 
Roksana Jurenczyk, vice ordförande   
Johanna Ambjörn, skattmästare  
Johanna Berglund, ledamot  
Alva Söderlund, ledamot  
Disa Jacobsson, ledamot 
Märtha Hammarlund, ledamot 
Mikaela Lönngren, ledamot     
Emma Lindquist, suppleant  
Tilde-Lu Storm, suppleant 
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 1 Ordförande Elin hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 2 Mötet beslöt att utse Märtha att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

§ 3 Mötet beslöt att fastställda och godkända dagordningen.  Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 
 

§ 4 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet. Johanna B har jobbat vidare på att undersöka plats till 
Repskapet samt anmält sig till Specialklubbskonferensen. 
Märtha har deltagit på möte med Handlingkommittén. Tilde-
Lu och Emma har haft ett möte gällande aktiviteter 
kopplade till jakthundar och förberett ett underlag. Roksana 
har haft möte med arbetsgruppen till rikslägret. Mikaela har 
planerat in ett möte med arbetsgruppen inför 
stadgerevidering som även Johanna A ska delta i. Elin har 
jobbat vidare med undersökningen i att starta förening samt 
anmält sig till Specialklubbskonferensen.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 5  Föregående 
mötesprotokoll 
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a Mötet läste UR 11/2020 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 11/2020 

§ 6  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet läste informationen om specialklubbskonferensen 
2021 som kommer att genomföras digitalt. Elin och Johanna 
är anmälda till konferensen och ges tillfälle att prata under 15 
minuter på lördagen. Linda är anmäld och kommer om tid 
finns att delta för att lyssna.   
 

Specialklubbskonferensen 

b Mötet läste informationen från LSU och samtliga 
uppmanades att besvara enkäten samt sprida till sina 
lokalklubbar.   
 

Enkät LSU 

c Mötet läste information från CS om uppdaterade 
domaretiska regler.  

Domaretiska regler 

 Mötet läste inbjudan till SBK regelkonferens där Sveriges 
Hundungdom ges utrymme att delta med 1 person på lydnad 
samt 1 person på rallylydnad. Mötet beslutade att Alva och 
Johanna representerar Sveriges Hundungdom under varsin 
hundsport, Johanna och Alva bestämmer själva vem som tar 
rallylydnad och vem som tar lydnad.  
 

Regelkonferens SBK 

d Mötet läste informationen från Studiefrämjandet gällande 
förbundsstämman 2021.  

Studiefrämjandet – inför 
förbundsstämman 

e Mötet läste informationen från Studiefrämjandets 
förbundschef.   

Information från 
Studiefrämjandet 

f Linda informerade mötet om Kalla Fakta som kommer att 
sändas i februari där ett utdrag ur Broshyren – Det gäller dig 
kommer att citeras.  

Kalla fakta 

g Mötet tog del av SKKs avgifter för 2021. SKKs avgifter 
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§ 219  Kansliet 

a Linda rapporterade från kansliets arbete. Samtliga 
medarbetare arbetar hemifrån en åker in till kansliet någon 
enstaka dag då och då. Kansliet uppmanas att jobba hemma 
så mycket som möjligt för att minska risken för 
smittspridning. Kansliet kommer under januari och februari 
genomföra hälsoundersökning genom företagshälsovården.  
 
Hundsport har intervjuat Linda och reportage kommer 
publicera i nummer 2. Avtal kommer under januari att 
tecknas med Flatcoated retrieverklubben. 
 
 

Rapport 

§ 220  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna.  Lokalklubbar 

b Linda presenterade medlemsstatistiken för 2020 i staplar 
med en jämförelse mellan 2019. Positivt att se att vi ser en 
medlemsökning under året.  

Medlemsstatistik  

c Vid föregående möte diskuterades möjligheten till att 
förenkla administrationen för att bilda förening. Det har 
tidigare diskuterats hur vi kan skala ner processen och mötet 
tittade på hur en annan förening har gjort. Elin 
presenterade ett dokument med föreningar och hur deras 
administration till att starta förening ser ut.   
 

Starta förening 

f Linda rapporterade från ett intressant möte med en 
eventuell samarbetspartner.   

Samarbetspartner 

g Mötet läste ett mejl som inkommit till kansliet och 
delegerade till kansliet att undersöka det mer.  

Handlingsplan 
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h Mötet sammanställde en lista med namn att skicka till 
Hundsport.   
 

Hundprofiler 

§ 221  Ekonomi 

a Johanna A informerade om det ekonomiska läget och vad 
som hänt sedan senaste mötet.  

Rapport 

b Johanna A föredrog bidragsbudgeten. Bidragsbudget 

§ 222  Utbildning/verksamhet 

a Mötet informerades om vilka aktiviteter som kunnat 
genomföras. Två tillfällen är kvar på den digitala 
utbildningen i föreningskunkskap. Mötet diskuterade 
Discord Server och beslutade att Tilde-Lu, Roksana, Disa 
och Mikaela tar fram ett förslag till kommande möte.  
 
Kansliet tittar på möjligheten att ta fram en bildtävling där 
vi får använda bilderna. Emma och Tilde-Lu presenterade 
ett underlag för samarbete med jakthundsklubbar.  
 

Rapport 

b Mötet informerades om att två delar av Föreningskunskap 
på distans har genomförts. Båda tillfällena har gått bra och 
den första har utvärderats med bra feedback. Nästa tillfälle 
genomförs den 19 januari.    
 

Föreningskunskap på 
distans 

c Linda informerade om lägret tillsammans med SBK. Lägret 
kommer att ske den 17-19 september och Linda ska boka in 
ett möte tillsammans med Mikaela, Disa samt Nathalie på 
SBK kansli.  
 

Läger tillsammans med 
SBK 

§ 223  Repskap 2020 
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a Mötet diskuterade Repskapet 2021. Johanna B undersöker 
plats eftersom förhoppningen är att kunna genomföra mötet 
fysiskt. Mikaela har startat en chatt till arbetsgruppen 
gällande stadgerevidering.  

Rapport 

§ 224  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från det senaste mötet med 
handlingkommittén. Linda informerade att 
Handlingkommittén startat ett instagramkonto under 
namnet handlingsverige. 
 
Kommittén kommer presentera en budget inför nästa 
möte.  
 

Minnesanteckningar 

b Mötet läste Handlingkommitténs verksamhetsberättelse för 
2020.  

Verksamhetsberättelse 

c Mötet läste Handlingkommitténs verksamhetsplan för 2020. Verksamhetsplan 

§ 225  Riksläger 

a Mötet diskuterade Rikslägret 2021 där arbetsgruppen har 
hunnit ha ett planeringsmöte där arbetsuppgifter har 
fördelats. Roksana kommer att kontakta kansliet inom kort 
med några önskemål från arbetsgruppen.  

Rapport 

§ 226  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat och uppmanade 
alla att fortsätta påminna veckans ansvarig.  
 

Instagram schema 

§ 227 Bordläggs till kommande möte.   
 
 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 
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§ 228 Inget att rapportera.  
 
 

Övriga frågor 

§ 229 Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.   Uppdatering av 
åtgärdslistan 

§ 230 Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbart justeras.  Omedelbar justering 

§ 231 Mötet beslöt att det inte fanns någon punkt som inte bör 
offentliggöras.  

Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 
 

§ 232 Nästa möte planeras 13-14 februari. Om det enbart blir en 
dag beslutade mötet att genomföra det den 13 februari.  
 
 

Nästa möte 

§ 233 Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och 
förklarade mötet avslutat.  

Mötets avslutande 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Elin Brodin               Märtha Hammarlund    
    
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 


