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UR 3/2021 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 via Zoom 2021-03-16 

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

§ 43 Ordförande Elin hade anmält förhinder så vice ordförande 
Roksana hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 44 Mötet beslöt att utse Mikaela att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 46 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet. Flera delegater har deltagit i möten med andra 
klubbar såsom specialklubbsmötet, regelkonferens etc. Tilde-
Lu har jobbat med att ta fram en Discord server.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 47  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 2/2021 och noterade att § 29 c och d 
saknade förtydligande om att det gällde Johanna WB. Efter 
justeringarna godkändes protokollet och lades till 
handlingarna.  
 

Protokoll 2/2021 

§ 48  Skrivelser och 
information 
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a Mötet läste informationen gällande Kennelfullmäktige och 
diskuterade vilka som är intresserade att delta som delegater. 
Alva, Emma och Johanna WB visade intresse men beslut om 
vilka som deltar bordläggs till kommande möte. 
 

Anmälan delegater KF 

b Mötet läste inbjudan till Central avelskonferens 2021 och 
mötet beslutade att Alva och Roksana deltar från 
Ungdomsrådet.   

Digital avelskonferens 

c Mötet tog del av rapporten från Upp och hoppa – Sund 
med hund.  

Upp och hoppa – Sund 
med hund 

d Mötet läste utdrag ur justerat protokoll fört vid 
sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse. 
Rättelsen gäller ett förtydligande angående medlemskap i 
Sveriges Hundungdom.  

Utdrag justerat CS 
protokoll 

§ 49  Kansliet 

a Linda rapporterade från kansliets arbete. Kansliet arbetar 
fortsatt hemifrån och ses inne på kansliet ungefär varannan 
vecka. Linda kommer under året delta i utbildningen ung 
med makt arrangerad av LSU, utbildningen kommer ske 
digitalt. Lotta kommer under våren att vara tjänstledig på 
deltid.  
 
 

Rapport 

§ 50  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade 
vilka klubbar som har haft eller som planerar för att 
genomföra digitalt årsmöte. Linda informerade om kontakt 
som kansliet haft med lokalklubbarna. Mötet betonade att 
det är härligt att se klubbarna ordnat så välarrangerade 
årsmöten.   
 

Lokalklubbar 

b Mötet läste den nyaste medlemsstatistiken.   Medlemsstatistik  
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c Linda rapporterade från arbetet med ny samarbetspartner 
där avtal är tecknat till 2023. Mötet diskuterade hur 
samarbetet ska presenteras för lokalklubbar och medlemmar 
och lyfte att påsken är ett passande tillfälle. Kansliet tar fram 
förslag i samråd med samarbetspartnern.   
 

Samarbetspartner 

d Mötet påmindes om att fylla i formuläret för profilkläder 
innan den 21 mars.  

Profilkläder 

e Mikaela rapporterade från den del som hon deltagit på 
under specialklubbsmötet.  

Specialklubbsmöte 

f Alva och Johanna WB rapporterade från sitt deltagande i 
SBKs regelkonferenser.  

SBK regelkonferens 

g Linda rapporterade från möte med SBK utskottsgrupp för 
ungdomsverksamhet.   

Möte SBK 

h Mötet diskuterade tävlingen Årets Hundungdomsklubb. 
Emma och Frida tar fram ett underlag över klubbar 2020.  
 

Årets Hundungdomsklubb 

i Alva informerade om redaktionsrådet för Hundsport.   Redaktionsrådet 

j Mötet gick igenom underlaget för den digitala broschyren. Digital broschyr 

§ 51  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 

§ 52  Utbildning/verksamhet 

a Linda informerade att kansliet har kontakt med 
studiefrämjandet om en eventuell föreläsning.    

Rapport 

b Mötet diskuterade Ungdoms-SM 2021 den 6-8 augusti.  
 

Ungdoms-SM 

c Linda informerade om att allt är klart inför att öppna 
anmälan till lägret tillsammans med SBK i september.    
 

Läger tillsammans med 
SBK 

d Linda informerade att kansliet haft ett möte angående ung 
ledare. Mötet tog del av underlaget.  

Ung ledare 

§ 53  Repskap 2020 

a Mötet diskuterade Repskapet 2021. I dagsläget är det 
fortfarande svårt att avgöra om det kommer genomföras 
fysiskt eller digitalt.  

Rapport 

§ 54  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från Handlingkommitténs 
senaste möte.   

Rapport 

§ 55  Riksläger 
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a Mötet diskuterade Rikslägret 2021 och lyfte flera alternativ 
för genomförande. Ett förslag som delegerades till kansliet 
att fortsätta arbeta med är flera mindre läger. Mötet 
betonade även önskemål om att stötta lokalklubbar att 
arrangera läger.  
 

Rapport 

§ 56  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

§ 57 Mötet beslöt att bordlägga punkten till kommande möte.     
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 58 Inget att rapportera.  
 
 

Övriga frågor 

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

§ 60 Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbart 
justerades.  

Omedelbar justering 

§ 61 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 
 

§ 62 Nästa möte planeras 11 april via Zoom och mötet ändrade 
datum för mötet i maj som planeras genomföras fysiskt den 
15-16 maj. 
 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 
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Mötesordförande                                     Justerare  

  
Roksana Jurenczyk               Mikaela Lönngren  
   
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 


