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UR 8/2021 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 Via Zoom 2021-10-13 

 
Närvarande:    Frånvarande: 
Elin Brodin, ordförande   Tilde-Lu Storm, ledamot  
Johanna Wallenqvist Berglund, vice ordförande   
Johanna Ambjörn, skattmästare   
Roksana Wickman (tidigare Jurenczyk), ledamot     
Frida Rehnström, ledamot  
Märtha Hammarlund, ledamot 
Emma Lindquist, ledamot 
Anna Höök, suppleant 
Fanny Bergevi, suppleant 
 
Närvarande from § 151 b 
Alva Söderlund, ledamot  
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 146 Ordförande Elin Brodin hälsade alla välkomna och riktade 
ett särskilt välkomnande till styrelsen nyinvalda suppleanter 
Fanny och Anna. Därefter förklarades mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 147 Mötet beslöt att utse Johanna Ambjörn att justera 
protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 149 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet vilket var det konstituerande mötet under 
Repskapshelgen. Elin förtydligade för nya 
styrelsemedlemmar hur punkten för ledamotsrunda används 
samt upplägget med åtgärdslistan. Johanna WB rapporterade 
att hon deltagit på Studiefrämjandets extra årsstämma och 
att hon deltar på Kennelfullmäktige den 22-24 oktober 
tillsammans med Elin, Emma och Alva. Märtha har varit på 
landslagsuttagning i junior handling och fått en plats i 
landslaget. Roksana har deltagit på Studiefrämjandets 
extrastämma.  
 
Mötet gratulerade Roksana till att ha gift sig och noterade 
samtidigt byte av efternamn från Jurenczyk till Wickman.   
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
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§ 150  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 7/2021 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 7/2021 

b Mötet läste det Konstituerande mötesprotokollet 2021 
varpå det godkändes och lades till handlingarna. 

Konstituerande 
mötesprotokoll 2021 

c Mötet läste Representantskapsprotokollet för 2021 varpå 
det godkändes och lades till handlingarna. 

Representantskapsprotokoll 
2021 

§ 151  Skrivelser och 
information 

 

a Johanna WB rapporterade att Tilde-Lu tar över hennes 
plats som delegat på LSU representantskap.  

LSU representantskap  

b Mötet läste ett mejl som inkommit till kansliet gällande en 
hundsport som heter FastCat. Mötet beslöt att delegera till 
kansliet att besvara mejlet.  

Förfrågan hundsport - 
FastCat 

§ 152  Kansliet 

a Linda rapporterade från kansliets arbete. Kansliet har haft 
möte för att diskuterade hur arbetet sker nu efter att 
restriktionerna hävts samt planerat för en kick-off under 
hösten. Linda har arbetat med bidragsansökan samt besvarat 
två kompletteringar samt betonade att det hör till 
vanligheterna att få kompletteringar på bidragsansökan. 
Linda har haft ett inledande möte med Kees, SKKs nya VD, 
och ser ljust på framtida samarbete. Kansliet har fått in en 
förfrågan från Norska Kennelklubben om att ha ett digitalt 
möte där vi berättar mer om hur vi arbetar med 
ungdomsverksamhet i Sverige.  
 

Rapport 
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§ 153  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. Mötet såg över lokalklubbskontakterna 
och tilldelade Fanny och Anna lokalklubbar att ansvara för. 
Mötet noterade att under mötet i november behöver beslut 
tas om vilka klubbar som bör läggas vilande.  
 
Mötet diskuterade möjligheten att genomföra aktiviteter för 
lokalklubbarna, utöver Repskapet. Anna lyfte att distriktet 
förhoppningsvis kommer genomföra en fysisk träff för 
lokalklubbar under Östra Svealand. Förhoppningen är att 
skapa ett bättre samarbete och öka förståelsen för distriktets 
koppling till sina klubbar. Mötet lyfte förslaget att 
genomföra livesändning om hur man bildar klubb på 
instagram, likt Snacka med SKK. Mötet uppdrog Anna och 
Johanna WB att undersöka ett upplägg till kommande möte.   
 

Lokalklubbar 

b Elin informerade att Kennelfullmäktige äger rum den 22-24 
oktober i Göteborg och att Elin själv deltar tillsammans med 
Alva, Johanna WB samt Emma. Linda kommer att vara på 
plats som stöd. Elin kallar till ett möte med delegaterna för 
att gå igenom handlingar och informera mer om 
möteshelgen.  
 

Kennelfullmäktige 

c Ungdomsrådet beslutade att 30% av årets bidragspengar 
skall fördelas jämt över våra lokala och aktiva 
hundungdomsklubbar, dvs de klubbar som lämnat in en 
styrelseförteckning, årsmötesprotokoll samt 
verksamhetsberättelse för året. Mötet uppdrog till Fanny 
Ahnfelt, kansliet, att snarast betala ut bidraget.  
 

Direktbidrag till 
lokalklubbar 

d Mötet gick igenom medlemsstatistik och konstaterade att vi 
fortsatt inte ser några större förändringar i medlemsantal. 
Mötet noterade att vi under sommaren låg något lägre än 
medlemsantalet 2020. Linda informerade om att arbetet med 
att informera länsklubbsmedlemmar mellan 18 och 25 år är 
igång igen. Nyhetsbrev kommer att skickas ut månadsvis till 
medlemmarna som under samma månad ska uppdatera sitt 
medlemskap.  
 

Medlemsstatistik  
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d Mötet läste förslag till uppdatering av dressyrpolicyn samt 
policy gällande alkohol och droger. Mötet beslöt att 
fastställa policyn för dressyr samt policyn för alkohol och 
droger.    
 

Policys 

§ 154  Ekonomi 

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

Rapport 

b Mötet gick igenom bidragsbudgeten. Linda lyfte att 
bidraget till Linköping Hundungdom kommer att betalas ut 
kommande vecka samt att ett diplom kommer att skickas till 
klubben.  
 

Bidragsbudget 

§ 155  Utbildning/verksamhet 

a Mötet såg över kommande aktiviteter och Linda pushade 
lite extra för kommande digitala föreläsningar med Eva 
Solstrand och Malin Widell.  
 
 

Rapport 

b Mötet läste Tilde-Lus minnesanteckningar från lägret 
tillsammans med SBK.   
 
 

Läger tillsammans med 
SBK 

c Mötet diskuterade ett inkommande mejl som omfattade 
kvalperioden för ARC och AFC. Linda lyfte att möjligheten 
att kvala till landslagsuttagningen i junior handling 2022 
öppnade efter sommaren när länsklubbsutställningarna drog 
igång och att rimligtvis kunde göras något liknande för ARC 
och AFC.  
 
Mötet beslöt att öppna kvalperioden för 2022 nu eftersom 
restriktionerna har hävts.  
 

ARC och AFC 

d Linda rapporterade från den pågående utbildningen UNG 
ledare som började i september. Utbildningen äger rum varje 
tisdag via Zoom och det har hittills fungerat väldigt bra. Det 
är en engagerad grupp och väldigt givande diskussioner.  
 

Rapport UNG ledare 
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e Mötet noterade att det närmar sig Eva Solstrands 
föreläsning och mötesdeltagarna påminde varandra om att 
sprida informationen till klubbar och medlemmar.  
 
Linda förtydligade att det är gratis för förtroendevalda och 
ledare inom Sveriges Hundungdom. Förtroendevalda kan t. 
ex vara våra lokalklubbsstyrelser men även valberedning, 
revisorer etc.  
 

Förebygg ryggproblem hos 
hund 

f Linda informerade om den digitala föreläsning som 
planeras tillsammans med Malin Widell från 4H. 
Föreläsningen är framförallt riktad till våra lokalklubbar för 
att hjälpa dom att vända gnäll till engagemang.  

Föreläsning – vänd gnäll till 
engagemang  

g Mötet läste planeringen inför att genomföra en kombinerad 
digital och fysisk utbildning till agilityinstruktör (A1). Mötet 
uppdrog kansliet att fortsätta planeringen för utbildningen.  

A1 agility 

h Linda lyfte förra årets arbete med att ha en digital 
julkalender. Kansliet har som önskemål detta år göra något 
liknande men enbart under varje advent och mötet höll med 
om att det är ett bra förslag.  

Julkalender 2021 

§ 156  Riksläger 2022 

a Mötet noterade att Rikslägret är inbokat vecka 26 2022. 
Mötet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av 
Roksana (sammankallande), Johanna A, Frida, Fanny, Alva, 
Emma och Anna.  

Tillsätta arbetsgrupp  

§ 157  Repskap 2021 

a Mötet såg över utvärderingen från Repskapet 2021.   
 

Rapport 

§ 158  Handlingkommittén 

a Linda rapporterade från det senaste mötet med 
Handlingkommittén.  

Minnesanteckningar 
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b Linda och Märtha informerade om det Nordiska 
mästerskapet i junior handling som äger rum den 12 
november i Herning, Danmark. Märtha är en av landslagets 
medlemmar och Linda kommer att coacha landslaget 
tillsammans med Pernilla Lindström som tidigare suttit med 
i Handlingkommittén.  
 

Nordiska Mästerskapen  

c Linda informerade från kommittén arbete med att 
tillsammans med kansliet arrangera ett SM i minior, junior 
och senior handling. SM kommer att arrangeras den 11 
december i Goviks hundakademi i Munkedal.  

SM handling 

§ 159  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

b Mötet diskuterade en passande händelse till instagram när 
Sveriges Hundungdoms konto når 2000 följare.  

Tävling 

§ 160 Mötet beslutade att bordlägga punkten till kommande 
fysiska möte.  

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 161 Lotta söker person att intervjua till Brukshunden och mötet 
funderar och återkopplar i chatten.    
 

Övriga frågor 

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

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

§ 164 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 
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§ 165 Nästa möte planeras den 6-7 november i Stockholm.  Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Elin Brodin               Johanna Ambjörn 
   
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 


