
UR 9/2021 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
Sveriges Hundungdoms kansli 
Rotebro 2021-11-06 

 
Närvarande:    Frånvarande: 
Johanna Wallenqvist Berglund, vice ordförande   
Johanna Ambjörn, skattmästare  Märtha Hammarlund, ledamot 
Roksana Wickman, ledamot  
Alva Söderlund, ledamot    
Frida Rehnström, ledamot  
Emma Lindquist, ledamot 
Tilde-Lu Storm, ledamot 
Anna Höök, suppleant 
Fanny Bergevi, suppleant 
 
Närvarande via Zoom f.r.om § 174 a 
Elin Brodin, ordförande  
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 167 Vice ordförande Johanna Wallenqvist Berglund hälsade alla 
välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 168 Mötet beslöt att utse Frida Rehnström att justera 
protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 170 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet. Alva har varit på Kennelfullmäktige tillsammans med 
Emma, Johanna WB och Elin. En givande och lärorik helg. 
Fanny har varit i kontakt med sin tilldelade klubb. Anna 
rapporterade att man inom distriktet har planerat för en 
klubbträff. Emma har varit på Kennelfullmäktige samt varit i 
kontakt med sina klubbar angående instruktörsutbildningen i 
agility. Emma har även deltagit i den digitala föreläsningen i 
att förebygga ryggproblem hos våra hundar. Tilde-Lu har 
varit på läger tillsammans med SBK samt deltagit i första 
tillfället med LSU:s representantskap.   
 
Efter ledamotsrundan gick mötet igenom hela åtgärdslistan 
och såg över hur listan används samt rensade bort aktiviteter 
som inte längre är aktuella.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
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§ 171  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 8/2021 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 8/2021 

§ 172  Skrivelser och 
information 

 

a Tilde-Lu rapporterade från det första tillfället för LSU:s 
digitala Representantskap.  

LSU representantskap  

b Mötet läste en reseberättelse från en av mottagarna av 
resebidrag från Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens 
minnesfond. Fonden har till ändamål att ge ungdomar 
mellan 16-25 år tillfälle att förkovra sig inom hundsporten.  

Bertil och Ullas 
Minnesfond 

c Linda informerade om Nordic Youth in Sustainable 
Communities vars syfte är att främja samarbete mellan unga 
människor i Norden. Mötet diskuterade lite kort möjligheten 
att genomföra ett Nordiskt träningsläger.  
 
 

Nordiskt samarbete 

d Mötet läste den senaste rapporten från Upp och hoppa.  Rapport upp och hoppa 

e Mötet läste information om att Jensen öppnar ett 
gymnasium med hundinriktning i Sigtuna.  

Nytt gymnasium med 
hundinriktning 

§ 173  Kansliet 

a Linda rapporterade från kansliets arbete. Kansliet arbetar 
fortsatt både hemifrån som från kansliet. En personaldag 
arrangerades den 27 oktober på Bro Park, en väldigt trevlig 
dag för alla. Det har genomförts frukostmöten för hela 
kansliet dels inför Kennelfullmäktige men även efter där den 
nya ordföranden Thomas Uneholt presenterade sig.  
 

Rapport 
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§ 174  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna. Mötet såg över 
lokalklubbskontakterna och fördelade om, samtliga 
kontaktar sina nya klubbar och presenterar sig. Mötet lyfte 
förslaget från föregående möte att genomföra livesändning 
om hur man bildar klubb på instagram, likt Snacka med 
SKK. Mötet uppdrog fortsatt Anna och Johanna WB att 
undersöka ett upplägg till kommande möte.  
 

Lokalklubbar 

b Mötet konstaterade att tre klubbar bör läggas vilande.  
 
Ungdomsrådet beslutade att lägga Karlstad Hundungdom, 
Värmdö Hundungdom och Östersund Hundungdom 
vilande.  
 
Klubbarna har inte längre så många aktiva ungdomar och 
Värmdö samt Östersund har haft stadgeenliga möten om att 
lägga klubben vilande. Karlstad har sedan uppstart haft svårt 
att komma igång och fick bland annat aldrig något 
bankkonto och flera intresserade av styrelsearbetet hoppade 
av. Det finns därmed ingen styrelse i Karlstad.  
 
Ungdomsrådet hoppas snart att klubbarna kommer igång 
med verksamhet igen! 
 
Vidare diskuterade mötet att det finns en hel del vilande 
kapital och en önskan om att kunna bilda fler klubbar. 
Roksana redovisade ett förslag i att skapa möjligheter för 
Ungdomsrådet att göra studiebesök hos hundklubbar för att 
berätta mer om Sveriges Hundungdom och hur man går 
tillväga. Linda tar fram en excelfil över klubbar, vilande 
kapital och kontaktuppgifter.  
 
Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett 
förslag till hur man skulle kunna påbörja arbetet. Grupper 
består av Roksana, Emma, Alva och Fanny.   
 
Mötet diskuterade även möjligheten för kansliet att göra ett 
utskick till alla brukshundklubbar med broschyrer och 
informationsmaterial.  
 

Vilande klubb  

c Johanna WB, Alva och Emma rapporterade från 
Kennelfullmäktige. Mötet lyfte lite extra att den egna 
motionen om att få publicera bilder på oregistrerade hundar 
i Hundsport fick bifall.  

Kennelfullmäktige 
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d Ungdomsrådet läste ett mejl från medlem angående en ny 
handlingklubb. Linda informerade att Handlingkommittén 
hade skrivelsen uppe på föregående möte och var positiva 
till idén och kommer att finnas som stöd till gruppen. 
 

Handlingklubb  

e Mötet läste ett förslag från kansliet om att göra en 
kartläggning över antal skolor med hundinriktning. 
Arbetsgruppen som ska jobba med vilande kapital tar med 
detta i sitt arbete och jobbar fram ett underlag.  
 
Frida föreslog även att det kan vara en bra idé att visa upp 
elever som gått gymnasium med hundinriktning genom 
intervjuer och berätta vad dom gör kopplat till hund idag. 
Tanken är att det skulle kunna inspirera ungdomar som 
funderar på att välja ett gymnasium med hundinriktning. 
 
Mötet uppdrog kansliet att uppdatera flyern som riktar sig 
till gymnasieskolor.  
 

Gymnasieskolor  

f Mötet lyfte underlaget för närvaro 2021 och uppmanade alla 
som varit på en aktivitet att fylla i.  

Representation/närvaro  

g Linda informerade om vilka klubbar som eventuellt 
kommer att finnas representerade på MyDog. Centralt 
kommer Sveriges Hundungdom inte att finnas på plats.  
 
Ungdomsrådet är gärna där och stöttar lokalklubb vid 
behov, mötet uppdrog Linda att undersöka om Göteborg 
kommer finnas på plats. Tilde-Lu, Frida och Alva visade 
intresse av att åka. 
 

MyDog 2022 

h Mötet delade upp sig i två arbetsgrupper för att gå igenom 
SKKs remiss gällande typstadgar. Remissen med 
typstadgarna lästes grundligt och mötet gick därefter igenom 
allas kommentarer.  
 
Mötet uppdrog Linda att lämna i Ungdomsrådets förslag.  
 

Remiss SKKs typstadgar 

i Linda informerade om en paragraf i ett protokoll från 
Föreningskommittén och föreslog att Ungdomsrådet 
sammanfattar en skrivelse och därmed besvarar dom 
funderingar som fanns i protokollet.  
 
Mötet uppdrog Linda att göra en sammanfattning och 
redovisa på kommande styrelse med Ungdomsrådet.  
 

Skrivelse FK 
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§ 175 Ekonomi 

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

Rapport 

b Mötet gick igenom bidragsbudgeten. Bidragsbudget 

§ 176 Utbildning/verksamhet 

a Mötet såg över kommande aktiviteter. Rapport 

b Tilde-Lu rapporterade från lägret tillsammans med SBK 
och mötet läste utvärderingen.  

Mötet beslutade att arrangera lägret även 2022 tillsammans 
med SBK och uppdrog kansliet att kontakta Janna. Tilde-Lu 
är med och planerar inför kommande år tillsammans med 
kansliet och Janna.  

Utvärdering läger 
tillsammans med SBK 

c 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 

d Linda rapporterade från föreläsningen med Eva Solstrand 
där 72 medlemmar deltog. Det var en informativ kväll med 
många bra frågor från deltagarna.  

Förebygg ryggproblem hos 
hund 

e 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  
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f Mötet diskuterade den planerade instruktörsutbildningen i 
agility.  
  

A1 agility 

g 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 

h Mötet diskuterade Årets Hundungdom 2021 och beslutade 
att ställa in tävlingen på grund av pandemin. Mötet 
diskuterade istället alternativ till utmärkelser på Ungdoms-
SM 2022.  

Årets Hundungdom 2021 

I Kansliet har lyft kontakten med Camilla som ska hålla en 
instruktörsutbildning åt oss i valp/allmänlydnad. Innan nästa 
styrelsemöte kommer kansliet ha haft möte med Camilla.  

Instruktörsutbildning 

§ 177  Riksläger 2022 

a Arbetsgruppen för Rikslägret 2022 rapporterade att ett 
möte inte hunnits med sedan föregående styrelsemöte. 
Arbetsgruppen återkommer med mer information på 
kommande möte.    

Tillsätta arbetsgrupp  

§ 178  Repskap 2022 

a Mötet diskuterade plats för Repskapet 2022. Johanna A, 
Emma, Roksana och Frida undersöker platser.  
 

Rapport 

§ 179  Handlingkommittén 

a Linda rapporterade från det senaste mötet med 
Handlingkommittén.  

Minnesanteckningar 

b Linda 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 

Nordiska Mästerskapen  
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Pernilla Lindström som tidigare suttit med i 
Handlingkommittén.  
 

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. Frida kommer 
eventuellt att åka ner och delta från Ungdomsrådet.  
 

SM handling 

§ 180  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

§ 181 Mötet beslutade att dela upp protokollen för redovisning 
kommande styrelsemöte.   

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 182 Tilde-Lu lyfte att hon fått ett förslag från en medlem om att 
Ungdomsrådet skulle ha en podd.      
 

Övriga frågor 

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

§ 184 Mötet beslöt att omedelbart justera § 174 b.   Omedelbar justering 

§ 185 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 
 

§ 186 Nästa möte planeras den 15 december via Zoom.  Nästa möte 
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§ 187 Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och 
förklarade mötet avslutat.  

Mötets avslutande 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare   

Johanna Wallenqvist Berglund              Frida Rehnström 
   
 

Vid protokollet  
Linda Widebeck 
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