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UR 6/2021 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 Via Lillsved vandrarhem och Zoom 
(hybridmöte) 2021-06-12-13 

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

§ 106 Ordförande Elin hälsade alla på plats i Lillsved och alla 
deltagande via Zoom välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 107 Mötet beslöt att utse Johanna WB att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 109 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet. Johanna WB har deltagit i ett möte med UG Ungdom 
samt deltagit på Studiefrämjandets förbundsstämma 
tillsammans med Roksana. Alva, Johanna WB, Tilde-Lu och 
Frida har haft möte med kansliet gällande en eventuell KM-
vecka. Tilde-Lu har tagit fram en guide till Discord servern. 
Elin har påbörjat ett utkast till motionssvar.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 110  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 5/2021 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 5/2021 
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§ 111  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet läste informationen från CS.  Information från CS.  

b Mötet läste informationen från SBK. Information från SBK 

c Mötet läste informationen från SHFK.  Tävlingar SFHK 

d Mötet gick igenom rapporten från projektet Upp och 
hoppa.  

Rapport Upp och hoppa 

e Linda återkopplade gällande den inkomna skrivelsen som 
skickats till Ungdomsrådet.  
 

Förfrågan fond 

f Mötet diskuterade skrivelsen som skickats till PtK och 
SNWK.   
 
 

Uppföljning PtK 

g Mötet tog del av information från Studiefrämjandets 
förbundschef. Johanna WB återkopplade från 
förbundsstämman som ägde rum 29-30 maj och att en extra 
förbundsstämma kommer ske den 9 oktober.  
 
Mötet beslöt att skicka samma delegater till den extra 
förbundsstämman, Johanna WB och Roksana.  
 

Studiefrämjandet 

h Mötet tog del av klubbförsäkringen för kommande 
verksamhetsår och noterade att mötet tidigare tagit beslut 
om att stå för klubbförsäkringen för samtliga lokalklubbar 
som vill teckna den kommande försäkringsperioden. 

Klubbförsäkring 

§ 112  Kansliet 
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a Linda rapporterade från kansliets arbete. Kansliet arbetar 
fortsatt hemifrån och ses inne på kansliet ungefär varannan 
vecka. Linda har under veckan skickat ut samarbetsavtal till 
Svenska Russkiy Toyklubben. Kansliet har påbörjat arbetet 
med verksamhetsberättelsen och revisorerna har postat 
bokföringen för 2020 åter till kansliet efter avklarat arbete 
med årsbokslutet.  
 
 

Rapport 

b Linda återkopplade från mötet tillsammans med Agria.  Möte med Agria 

§ 113  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade 
vilka klubbar som har haft eller som planerar för att 
genomföra digitalt årsmöte. Mötet såg även över vilka 
klubbar som flaggat att man kommer läggas vilande och 
även platser där man är intresserad av att dra igång 
ungdomsverksamhet.  
 
Elin lyfte en pågående konflikt i en av klubbarna som mötet 
diskuterade.  
 

Lokalklubbar 

b Mötet gick igenom det färdiga underlaget för den digitala 
broschyren samt den tryckta versionen som delades ut till 
alla deltagare.  

Digital broschyr 

c Mötet gick igenom handlingarna från SBKs 
ungdomsgrupp. Mötet beslutade att välja Elin till 
förbundsstyrelsens kontaktperson och Linda meddelar 
utskottet via mejl.  

UG SBK 

d Linda informerade om ny information som inkommit 
gällande Kennelfullmäktige.  
 

Kennelfullmäktige 

e Mötet tog del av underlaget som Lotta förberett utifrån 
Klubbenkäten. Noterade att lokalklubbarna tycker det är 
svårt att söka LOK-stöd och att det finns ett stort behov av 
att utbilda instruktörer.  
 

Klubbenkät 
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f Mötet läste distriktets inbjudan till årsmöte.  Inbjudan årsmöte distriktet 

g Mötet förberedde underskrifter som publiceras i 
verksamhetsberättelsen.  
 

Underskrifter 

§ 114  Ekonomi 

a Johanna A informerade om det ekonomiska läget och vad 
som hänt sedan senaste mötet. Johanna A informerade även 
att hon tillsammans med kansliet och Johanna WB ska ha 
möte kommande vecka för att prata om budget kommande 
verksamhetsår.  
 

Rapport 

b Mötet gick igenom bidragsbudgeten.  Bidragsbudget 

c Mötet tog del av beslut om att medel från 2021 kan föras 
över till 2022.  

MUCF 

§ 115  Utbildning/verksamhet 

a Mötet diskuterade genomförda och planerade aktiviteter 
framöver. Linda rapporterade bland annat om att klubbarna 
efterfrågar instruktörsutbildningar. Delegaterna lyfte att 
lokalklubbar som ofta saknar egna instruktörer inte tror att 
dom kan arrangera träningar, läger och kurser. Mötet 
uppdrog till kansliet att informera om att det inte är att krav 
att vara utbildad instruktör i ett kommande förbundsnytt. 
 
 

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 
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c Linda informerade om att anmälan till lägret är öppen och 
det finns fortfarande kvar platser i Rallylydnad 
avancerad/mästare.  
 

Läger tillsammans med 
SBK 

d Mötet gick igenom anmälningarna till ung ledare och Linda 
presenterade kansliets noteringar.   

Ung ledare 

e Linda informerade om hur föreläsningen i första hjälpen 
och enklare djursjukvård gick. Mötet tog del av 
utvärderingen.  

Föreläsning första hjälpen 

f Mötet tog del av underlaget inför Hundungdomsmarschen.  
 

Hundungdomsmarschen 

g Mötet tog del av underlaget inför Vattenkul.  Vattenkul 

h Mötet tog del av underlaget som arbetsgruppen arbetat 
fram tillsammans med Meta och Linda.  
 
Mötet diskuterade att kansliet kan se över om det är möjligt 
att skicka ut ett formulär med en intressekoll för att se om 
klubbarna är intresserade av att arrangera ett 
klubbmästerskap vecka 37.  
 

KM vecka 

i Linda informerade om kansliets arbete med att undersöka 
digitala instruktörsutbildningar i agility, friskvård och valp-
allmänlydnad då intresset verkar stort hos lokalklubbarna. 
Utbildningar blir aktuellt först framåt höst/vinter.   

Instruktörsutbildning  

§ 116  Repskap 2020 

a Linda rapporterade att rum är bokade på Scandic Upplands 
Väsby. Mötet noterade att likt föregående år så ska 
valberedningen vara beredda på att förbereda förslag till 
valberedning. Mötet diskuterade även att vid restriktioner så 
kvarstår dispensen för delegater att bära fler röster än 
stadgan tillåter.  
 

Rapport 
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b Mötet gick igenom och färdigställde handlingar inför 
Repskapet.  
 
Ungdomsrådet förde en längre diskussion gällande 
Ungdoms-SM och beslutade att föreslå en oförändrad avgift 
men att skapa ett diskussionsforum under Repskapet innan 
punkten tas upp för beslut.  
 
Mötet beslutade även om tema för Repskapsmiddagen.   
  

Repskapshandlingar 

c Mötet slutförde arbetet med att besvara motionen.    Motion 

d Emma presenterade arbetet som hon och Frida gjort för att 
ta fram underlag till Årets Hundungdomsklubb. Mötet 
diskuterade dom två alternativ som presenterades.  
 
Mötet beslutade att utse Linköping Hundungdom till Årets 
Hundungdomsklubb.  
 

Årets Hundungdomsklubb 

e Mötet läste nomineringar till Maskotnålen och beslutade att 
Anna Höök tilldelas Maskotnålen 2021 och Johanna WB 
samt Alva skriver nominering.  

Maskotnålen 

§ 117  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från Handlingkommitténs 
senaste möte.   

Rapport 

§ 118  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

§ 119 Mötet beslutade att bordlägga punkten till kommande 
möte.  

Protokoll från övriga 
hundvärlden 
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§ 120 Inga övriga frågor.   
 

Övriga frågor 

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

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

§ 123 Mötet beslöt att namnen under § 116 d och §116 e inte bör 
offentliggöras.  

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

§ 124 Nästa möte planeras 25 augusti 18.30 via zoom samt 10 
september inför Repskapet.  

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Elin Brodin               Johanna Wallenqvist Berglund
    
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 


