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

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

Mötets öppnande 

§ 86 Mötet beslöt att utse Emma att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 88 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet. Bland annat så har Johanna WB har deltagit på 
regelkonferens för lydnad samt deltagit i mötet med UG 
SBK. Johanna WB och Roksana har anmält sig till 
Studiefrämjandets förbundsstämma. Alva har deltagit i 
avelskonferens som SKK arrangerade. Märtha har deltagit i 
möte med Handlingkommittén och Elin har jobbat med ett 
lokalklubbsärende.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 89  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 3/2021 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna. 

Protokoll 3/2021 
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b Mötet läste UR 4/2021 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna. 

Protokoll 4/2021 

c Mötet läste Mejlbeslut 1/2021 varpå det godkändes och 
lades till handlingarna. 

Mejlbeslut 1/2021 

§ 90  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet läste SKKs stadgar och konstaterade att Sveriges 
Hundungdom har rätt till 4 röster på Kennelfullmäktige 
fördelade på minst 2 delegater. Alva, Emma, Johanna WB 
och Elin har tidigare visat intresse av att delta. Mötet beslöt 
att skicka samtliga som delegater till Kennelfullmäktige den 
25-26 september och varje delegat bär då varsin röst.  
 
Kansliet ansvarar för att anmäla delegaterna samt boka rum 
hos Elite Hotels i Västerås från fredagen.  
 

Anmälan delegater KF 

b Mötet tog del av informationen om att Djurens Helg 2021 
är inställt.  

Djurens helg 2021 

c Mötet tog del av den felskrivning som tidningen 
Brukshunden gjort i senaste numret.  

Brukshunden 

d Mötet läste en inkommen skrivelse som skickats till 
Ungdomsrådets mejl. Mötet tog del av Handlingkommittén 
tankar om fonden och konstaterade att det är en trevlig idé. 
Mötet sammanfattade ett antal frågor som kansliet skickar 
till avsändaren. 
 

Förfrågan fond 

e Mötet tog del av senaste protokollet från SKKs Prov- och 
tävlingskommittén. Mötet noterade att ett tillägg vill göras i 
regelverket om att en förare som är under 16 år ska ha med 
sig en vuxen följeslagare på tävlingsplatsen.  
 
Mötet ställer sig frågande till varför det är nödvändigt och 
beslutade att tillskriva SNWK och PtK innan deras möte 
den 18 maj.  
 
 

Protokoll PtK 
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f Linda informerade från mötet med gymnasieskolan REAL.  Gymnasiemöte 

§ 91  Kansliet 

a Linda rapporterade från kansliets arbete. Kansliet arbetar 
fortsatt hemifrån och ses inne på kansliet ungefär varannan 
vecka. Kansliet har haft personaldag ute på Lottas gård. 
Linda har snart gått halva utbildningen i ung med makt.  
 
 

Rapport 

§ 92  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade 
vilka klubbar som har haft eller som planerar för att 
genomföra digitalt årsmöte. Johanna WB kom med förslaget 
att be lokalklubbarna lägga Ungdomsrådets mejl som kopia 
när man kallar till årsmöte. På så sätt får UR vetskap och 
underlag på att lokalklubbarna kallat sina medlemmar i 
enlighet med stadgarna. Det gör det även enklare för UR att 
delta på lokalklubbarnas årsmöten.  
 
 

Lokalklubbar 

b Mötet diskuterade handlingar som inkommit från en 
lokalklubb.  

Lokalklubbsärende 

c Mötet beslutade att lägga Västerdalarna Hundungdom 
vilande. Klubben har inte längre så många aktiva ungdomar 
och har haft stadgeenliga möten om att lägga klubben 
vilande.  
 
Ungdomsrådet hoppas snart att klubben kommer igång med 
verksamhet igen! 
 

Vilande klubb 

d Johanna WB rapporterade grundligt från sitt deltagande i 
SBKs regelkonferens i lydnad och vilka förändringar som 
kommer att genomföras.  
 
 

SBK regelkonferens 
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e Mötet diskuterade tävlingen Årets Hundungdomsklubb. 
Emma och Frida kommer att presentera ett förslag till mötet 
i augusti.  
 

Årets Hundungdomsklubb 

f Mötet gick igenom det färdiga underlaget för den digitala 
broschyren.  

Digital broschyr 

g Mötet gick igenom handlingarna från SBKs 
ungdomsgrupp.  
  

UG SBK 

§ 72  Ekonomi 

a Johanna A informerade om det ekonomiska läget och vad 
som hänt sedan senaste mötet. Bland annat så har 
anmälningsavgifter för lägret tillsammans med SBK samt 
föreläsningen i friskvård och enkel djursjukvård börjat 
betalas in.  
 

Rapport 

b Mötet gick igenom bidragsbudgeten. Mötet delegerade till 
Fanny att informera lokalklubbar om att Sveriges 
Hundungdom centralt betalar klubbförsäkringen detta år.  

Bidragsbudget 

c Linda lyfte information som tidigare inkommit från MUCF 
om att samtliga ungdomsorganisationer kommer få välja om 
man vill ansöka om bidrag baserat på 2019 eller 2020 års 
siffror. 
 
Mötet granskade grundligt siffrorna från båda år och beslöt 
att ansöka om bidrag med 2019 som underlagsår. Mötet 
delegerade till kansliet att kontakta revisor och meddela 
detta.  
 

Underlagsår 

d Mötet tog del av informationen som kansliet påbörjat och 
kom med några ytterligare förslag. 

Tips till klubbar - kassör 

§ 73  Utbildning/verksamhet 
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a Linda informerade om planering som kansliet påbörjat för 
vår och sommar.  
 
 
 

Rapport 

b Mötet tog del av dom klubbar som sökt aktivitetsbidraget 
samt identifierade några klubbar som ska arrangera 
sommaraktivitet och kan söka bidraget.   
 

Sommaraktiviteter – sök 
medel 

c Mötet diskuterade Ungdoms-SM 2021 den 6-8 augusti. 
Mötet tog del av ny information från Folkhälsomyndigheten 
men tog i samråd med arrangör, Uppsala Hundungdom, 
beslutet om att ställa in Ungdoms-SM 2021.  
 

Ungdoms-SM 

d Linda informerade om att anmälan till lägret är öppen och 
det finns fortfarande kvar platser.  
 

Läger tillsammans med 
SBK 

e Mötet gick igenom anmälningarna till ung ledare och 
glädjes över  

Ung ledare 

f Linda informerade om hur arbetet inför föreläsningen ser 
ut. Mötet uppmanades att själva anmäla sig till föreläsningen 
samt att tipsa sina lokalklubbar.  

Föreläsning första hjälpen 

g Mötet tog del av underlaget inför Hundungdomsmarschen.  
 

Hundungdomsmarschen 

h Mötet tog del av underlaget inför Vattenkul.  Vattenkul 

i Mötet genomförde en walk-and-talk för att diskutera 
punkten och samlade alla idéer i en jamboard. Mötet beslöt 
att tillsätta en arbetsgrupp som bokar in ett möte med 
kansliet. Arbetsgruppen består av Johanna WB, Tilde-Lu, 
Alva och Frida.  
 

KM vecka 

§ 53  Repskap 2020 
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a Mötet diskuterade Repskapet 2021 och beslutade att skicka 
en förfrågan till Scandic Upplands Väsby om det finns plats 
för ett Representantskap där. Mötet önskar att använda 
VoteIT och kansliet kollar med Fredrik på SKK. Mötet 
identifierade två planer för utförande.  
 
Plan a – Ett fysiskt möte i Upplands Väsby  
Plan b – digitalt men UR är på Scandic  
 

Rapport 

b Mötet läste och diskuterade inkommen motion från 
lokalklubb och beslöt att Elin och Roksana skriver ett svar. 
Kansliet kontaktar motionären gällande några 
förtydliganden.  

Motion 

§ 54  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från Handlingkommitténs 
senaste möte.   

Rapport 

§ 55  Riksläger 

a Mötet diskuterade Rikslägret 2021 och beslöt att ställa in 
lägret utifrån rådande restriktioner. Kansliet uppdrogs att i 
samband med avbokningen boka in vecka 26 2022.  
 

Rapport 

§ 56  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

§ 57 Mötet läste följande protokoll och noterade:     
 
DK 2: Den tidigare planerade en ungdomsanatomikursen 
har fått ett nytt datum 29-31 oktober 2021 
 
PtK – Information om åldersgränser från SNWK som finns 
behandlat under §90 e 
 
UK – Information från Sveriges Hundungdoms 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 
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utbildningar. Även information om ett pilotprojekt på 
gymnasienivå. 
 
Inget att rapportera:  
CS nr 2  
DN ärende 1-5, 7-9 samt 15 
KUS 2 
UtstK 2 
 

§ 58 Tilde-Lu, Mikaela och Roksana presenterade sitt arbete 
med Discord server och uppmanade alla att skapa ett konto.  
 

Övriga frågor 

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

§ 60 Mötet beslöt att omedelbart justera § 92 c.  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 att genomföras fysiskt i Stockholm 
den 12-13 juni. Mötet noterar även att nästkommande möte 
preliminärt arrangeras den 8-9 augusti.  

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Elin Brodin               Emma Lindquist  
   
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 


