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Närvarande:    Frånvarande: 
Elin Brodin, ordförande   Emma Lindquist, ledamot 
Johanna Wallenqvist Berglund, vice ordförande Frida Rehnström, ledamot  
Johanna Ambjörn, skattmästare 
Roksana Wickman, ledamot  
Alva Söderlund, ledamot     
Tilde-Lu Storm, ledamot 
Fanny Bergevi, suppleant  
Märtha Hammarlund, ledamot 
 
Närvarande from § 195 e 
Anna Höök, suppleant 
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 188 Ordförande Elin Brodin hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 189 Mötet beslöt att utse Alva Söderlund att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 191 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet.  
 
Johanna WB och Anna har haft kontakt gällande förslaget 
om livesändningar som skulle kunna arrangeras i samband 
med en annan aktivitet eller ett styrelsemöte. Roksana har 
arrangerat ett möte med arbetsgruppen för Rikslägret. Alva 
har deltagit i mötet med Rikslägergruppen och även haft 
kontakt med Linda och Frida gällande representation på 
MyDog. Tilde-Lu har deltagit på LSU:s representantskap 
samt haft möte med Linda och Janna från SBKs kansli 
gällande lägret tillsammans med SBK nästa år. Fanny har 
deltagit i mötet med Rikslägergruppen och tillsammans med 
Anna lagt upp en plan för fortsatt arbete med föreläsare. 
Johanna A deltog likt flera ledamöter på mötet med 
Rikslägergruppen. Märtha har deltagit på möte med 
Handlingkommittén samt besökt SM i handling. Elin har 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
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undersökt platser inför Repskapet 2022 men inte hittat något 
passande.  
 

§ 192  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 9/2021 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 9/2021 

§ 193  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet läste en förfrågan från Svenska Agilityklubben. 
Ungdomsrådet är positiva till idén och delegerade att 
kansliet tillsammans med Fanny och Elin delta i mötet.  

Förfrågan SAgiK  

b Mötet läste ett pressmeddelande från Studiefrämjandet som 
fått en ny förbundschef i Andrea Rodriguez, tidigare 
förbundsordförande.  

Studiefrämjandet 

c Mötet tog del av underlaget till verktyget Spridakunskap. 
Verktyget har tagits fram av Förbundet Vi Unga och Linda 
har deltagit i undersökningen. Verktyget är gratis att använda 
och hjälper överlämningar mellan styrelsemedlemmar.  
 
 

Kunskapsöverföring 

d Mötet läste en förfrågan från Tidningen Pets. Mötet 
beslutade att Linda kollar upp att det är tillåtet gentemot 
GDPR. Mötet betonade att provexemplar inte bör skickas ut 
till samtliga medlemmar utan enbart 6-14 år mot att vi får 
göra reklam för vår verksamhet i tidningen. 
 

Tidningen Pets 

§ 194  Kansliet 

a Linda rapporterade från kansliets arbete. Kansliet arbetar 
fortsatt både hemifrån som från kansliet. Kansliet drabbades 
av kennelhosta och vi har försökt hålla hundar hemma under 
en period. Istället för julbord samlades kansliet hemma hos 
Lotta för gemensam promenad och lunch.  

Rapport 
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§ 195  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna. Linda 
informerade om två klubbar som vill få igång 
ungdomsverksamhet. 
 

Lokalklubbar 

b Mötet beslutade att bortlägga punkten till kommande möte.  
 

Vilande klubb  

c Mötet diskuterade möjligheten att byta datum på mötet i 
mars men tog inget beslut då Emma och Anna bör tillfrågas 
innan.  

Mötesdatum Mars 

d Ungdomsrådet beslutade att utse Roksana till ordinarie 
representant och Tilde-Lu till reserv.  
 

FCI Youth 

e Ungdomsrådet beslutade att utse Märtha till ordinarie 
representant samt skickar frågan till Handlingkommittén om 
att utse en reserv.  

NKU Youth  

f Mötet tog del av statistik som Fanny på kansliet tagit fram 
som glädjande visade en ökning av antal rapporterade elever 
från tidigare år.   
 

Gymnasieskolor  

g Mötet tog del av en förfrågan från Göteborg Hundungdom 
gällande MyDog. Mötet är positiva till att stötta klubben i sin 
representation men behöver mer information om vad det är 
som är inköpt, en mer detaljerad lista över inköp. Mötet 
delegerade till Linda att ta fortsatt kontakt med klubben.  
 
Mötet beslutade att Alva och Frida åker ner och jobbar 
lördag till söndag.  
 

MyDog 2022 

§ 196  Ekonomi 

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

Rapport 
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b Mötet gick igenom bidragsbudgeten.  
 

Bidragsbudget 

§ 197  Utbildning/verksamhet 

a Mötet såg över genomförda samt kommande aktiviteter. 
Bland annat har sista tillfället för utbildningen UNG ledare 
genomförts. Tilde-Lu lyfte arbetet med discord servern och 
mötet beslutade att Johanna A går in och hjälper henne och 
Roksana.  
 
Tilde-Lu presenterade ett förslag till att erbjuda tillfälle för 
ungdomar att ta jägarexamen. Tilde-Lu och Alva 
sammanställer sina anteckningar och skickar till kansliet.  
 
 

Rapport 

b Tilde-Lu rapporterade att hon och Linda haft ett bra möte 
med Janna angående läger 2022.   
 
 

Läger tillsammans med 
SBK 2022 

c Mötet rapporterade från det digitala samtalet med Malin 
Widell som handlade om hur hon i sina engagemang arbetat 
för att bilda fler lokala klubbar.   
 

Möte med Malin Widell   

d Mötet diskuterade den planerade instruktörsutbildningen i 
agility. Johanna WB meddelande att hon kan vara på plats 
under dagen.  
  

A1 agility 

e Kansliet har nu publicerat anmälan till 
instruktörsutbildningen i valp- och allmänlydnad som 
kommer bli i Södertälje. Alva och Fanny är anmälda som 
representanter för Uppsala Hundungdom.  

Instruktörsutbildning 

f Linda informerade om att anmälan till juniorlandslaget i 
agility nu är öppen med något förändrade regler. Tävlingen 
arrangeras i Finland 2022.  

JOAWC 

g Linda informerade om en förfrågan om att få avsätta platser 
till våra ungdomar i en instruktörsutbildning i Hoopers. 
Ungdomsrådet ställer sig positiva till idén.  

Förfrågan Hoopers 
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§ 198  Riksläger 2022 

a Roksana, som är sammankallande för gruppen rapporterade 
från det senaste mötet. Bland annat har Fanny och Anna 
börjat fundera över föreläsare. Några förslag är friskvård, 
första hjälpen, drag och patrullhund.  

Tillsätta arbetsgrupp  

§ 199  Repskap 2022 

a Mötet beslutade att bordlägga punkten till mötet i januari.   
 

Rapport 

§ 200  Handlingkommittén 

a Linda rapporterade från det senaste mötet med 
Handlingkommittén.  

Minnesanteckningar 

b Linda, Frida och Märtha rapporterade från ett väldigt lyckat 
SM i handling i Munkedal.  
 

SM handling 

c Linda informerade att det nu finns en handlingklubb nere i 
Skåne. Träningsgruppen kommer att kalla sig Skånes 
Handlingteam och Märtha blir deras kontaktperson.  

Handlingteam i Skåne 

§ 201  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

§ 202 Mötet beslutade att bortlägga punkten till kommande möte.    Protokoll från övriga 
hundvärlden 
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§ 203 Inget att rapportera.   Övriga frågor 

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

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

§ 206 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 
 

§ 207 Nästa möte planeras den 22-23 januari på kansliet i 
Stockholm.   

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare   

Elin Brodin                Alva Söderlund 
   
 

Vid protokollet  
Linda Widebeck 


