
 

 

Dagordning för Representantskapsmöte 21-22 september 2019 

1. Representantskapsmötets öppnande  

2. Upprop och fastställande av röstlängd   

3. Val av ordförande och vice ordförande samt UR:s anmälan om protokollförare vid 

mötet. 

4. Val av valberedningskommitté 

5. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordförande ska justera protokollet 

6. Beslut om mötesordning att gälla under Representantskapsmötets förhandlingar 

7. Fråga om Representantskapsmötet blivit stadgeenligt utlyst och om delegaterna blivit 

stadgeenligt kallade. 

8. Fastställande av dagordningen. 

9. UR informerar och går igenom verksamhetsberättelsen för 2018 

10. UR informerar  

11. URs årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 

12. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust. 

13. Beslut om ansvarsfrihet för UR. 

14. UR:s rapport om de uppdrag föregående Representantskapsmöte givit till UR. 

15. UR informerar  

16.  

a. Beslut om URs förslag till verksamhetsplan 

b. Beslut om URs förslag till rambudget 2020 och 2021 

c. Beslut om central och lokal medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

d. Beslut om preliminär central och lokal medlemsavgift för året efter 

nästkommande verksamhetsår 

e. Beslut om U-SM avgift för kommande verksamhetsår 

17. Behandling av motioner och propositioner avgivna till Representantskapsmötet enligt § 7 

mom. 7. 

18. UR informerar 

19. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut 

om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

20. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9. 

21. Val av valberedning enligt § 10. 

22. Beslut om omedelbar justering av punkterna 19-21. 

23. UR informerar 

24. Övriga ärenden som av UR hänskjutits till Representantskapsmötet eller som av 

lokalklubb eller distrikt anmälts till UR för behandling av Representantskapsmötet. 

25. Mötets avslutande.  

  



 

Representantskapsmöte 2019 
 

Protokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms 
Representantskapsmöte den  
21-22 september 2019 på  
Hotell Södra Berget, Sundsvall 
 

Närvarande: 
Delegater:    
   
Gävle Hundungdom   

Jenny Mossberg 
 Ebba Berggren    

Luleå Hundungdom 
   Linnea Alainentalo 
 
Nora Lindesberg Hundungdom 
   Disa Jacobsson     
 
Nacka Hundungdom    

Lisa Thorstenson   
t.o.m § 16 e  Nathalie Redén     
  
Skarpnäck Hundungdom  
   Embla Östh   
 
Skellefteå Hundungdom  
   Ella Lundström 
   Cecilia Alm  
 
Stockholms Hundungdom   

  Meja Sillén Edmark  
   Caroline Lindstedt   

    
Uppsala Hundungdom  

Sofia Österdahl   
 Moa Rosén 
 Alva Söderlund 

 
Västerås Hundungdom   
   Emilia Forsberg 
    
Örebro Hundungdom  
   Michelle Boije 
 
Östersund Hundungdom  
   Gunilla Larsson 
 
Östra Svealands Hundungdom   

Anna Höök       



 

Tyra Kranshed     
Julia Källestedt     
Min Linné      
Mikaela Lönngren     
Michaela Nordlin    
Alma Zeno      
Isabelle Berlin     
Camilla Harju     
Sindija Heinberga    
Tindra Jones   
    

Ungdomsrådet   
Natalie Johansson, ordförande  
Johanna Berglund, skattmästare 
Elin Brodin, ledamot  
Roksana Jurenczyk, suppleant 

Clara Widerholm, ledamot 

Klara Wallman, ledamot 

Gäster 
Julia Åström   Luleå Hundungdom 
Emil Heed   Nora Lindesberg Hundungdom 
Emma Stiger   Västerås Hundungdom 
Kelly Jansson   Västerås Hundungdom 
Jennie Berglund  Östersund Hundungdom 

 Nina Lindström  Maskotnålmottagare  
Lisa Malmgren   Studiefrämjandet 

f.r o m § 17 a till § 21 Inger Grape-Burns  Studiefrämjandet 
t.o.m. § 21   Åsa Tiderman   Svenska Brukshundklubben 
t.o.m. § 21   Hanna Casell    Realgymnasiet 

Lotten Rönquist  Svenska Dvärghundsklubben 
t.o.m. § 21   Tommy Rubin   Nordskånska Kennelklubben 

 
 

Personal 
Linda Widebeck   
Lotta Treiberg  
Meta Lönnberg    

 
Anmält förhinder 
 

Alicia Näslund, ledamot 
Johanna Karlsson, ledamot 
Victor Gustafsson, ledamot 
Emilie Dahl, suppleant  
Kornelía Adabugday, suppleant  

 



 

§ 1 Mötet öppnande  

 

Ordförande Natalie Johansson hälsade alla hjärtligt välkomna 
till årets Representantskapsmöte och förklarade mötet 
öppnat. 

 
 § 2 Upprop och fastställande 

av röstlängd 

 

Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes till 34 
röster fördelat över 28 ombud (Bilaga 1).  

 
§ 3 Val av ordförande och 

vice ordförande för 
Representantskapsmötet 
samt Ungdomsrådets 
anmälan om 
protokollförare vid mötet 
 

Mötet beslutade välja Lisa Malmgren till mötesordförande 
och Nina Lindström till vice mötesordförande.  

Anmäldes att Ungdomsrådet utsett Linda Widebeck till 
mötessekreterare.  

 Lisa Malmgren och Nina 
Lindström presenterades.  
 
Alla deltagare presenterades 
genom att fördela sig enligt deras 
positionering på Sverigekartan.   
 

 

§ 4 Val av 
valberedningskommitté  
 

Lisa Malmgren från presidiet informerade om 
valberedningskommitténs arbete och vad det innebär.  

Mötet beslutade välja Anna Höök, Isabelle Berlin och Julia 
Åström till Valberedningskommitté att förbereda val av 
valberedning.  
 

 Valberedningskommittén 
presenterade sig. 

 

§ 5 Val av två justerare tillika 
rösträknare att jämte 
mötesordförande  
justera protokollet  
 

Mötet beslutade att välja Julia Källestedt och Michaela 
Nordlin till justerare och att jämte ordförande justera under 
mötet fört protokoll.  

 
§ 6 Beslut om mötesordning 

att gälla under 
Representantskapets 
förhandlingar 

Mötet beslutade ge samtliga närvarande yttrande- och 
förslagsrätt samt att under mötet arbeta efter skriften Guide till 
dig som är delegat efter några få justeringar i guiden.   

 
§ 7 Frågan om 

Representantskapsmötet 
blivit stadgeenligt utlyst 
och om delegaterna blivit 
stadgeenligt kallade  

Mötet beslutade att representantskapsmötet blivit 
stadgeenligt utlyst den 2019-01-31 samt att delegaterna blivit 
stadgeenligt kallade den 2019-08-22. 
 
Enligt stadgarna ska representantskapet utlysas senast den 31 januari.  



 

Enligt stadgarna skall kallelsen skickas senast 30 dagar innan 
Representantskapsmötet.  

 
§ 8 Fastställande av 

dagordningen  
 

Mötesordförande Lisa informerade om dagordningen. Mötet 
föreslog att propositionerna delgavs nummer för att förenkla 
för deltagarna. Mötet föreslog följande ordningsföljd:  
 
§ 17 b Förhöjd medlemsavgift  
§ 17 a Vilande kapital  
§ 17 c Stadgeändring 
§ 17 d Bestämmelser U-SM 

Mötet föreslog vidare att § 17b flyttas upp och placeras innan 
§ 16c för att besluten kring medlemsavgift samlas.  

Mötet beslutade att godkänna ändringarna och fastställa 
dagordningen för representantskapsmötet.  

 
§ 9 Ungdomsrådet 

informerar och går 
igenom 
verksamhetsberättelsen 
för 2018 
 

Ungdomsrådet föredrog verksamhetsberättelsen för 2018, 
därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.  
 

 

§ 10 Ungdomsrådet 
välkomnar Åsa Tiderman 
från Svenska 
Brukshundklubben 
 

Åsa Tiderman från Svenska Brukshundklubbens 
Förbundsstyrelse. Åsa pratade om Svenska 
Brukshundklubbens uppgifter och lyfte samarbetet med 
Sveriges Hundungdom. Åsa berättade även om hur SBK är 
uppbyggt på utbildning, tävlingsverksamhet, frivillig 
försvarsorganisation och deras avelsansvar för ett 20-tal raser.  

Åsa lyfte även ett uppdrag som Förbundsstyrelsen inlett. Det 
innebär att sammankalla en arbetsgrupp för att jobba med 
ungdomar och har påbörjat ett utkast till en arbetsbeskrivning. 
Ungdomsrådet har sedan tidigare tackat ja att sitta med i 
arbetsgruppen.  
 

§ 11 Ungdomsrådets 
årsredovisning med 
balans- och 
resultaträkning samt 
revisorernas berättelse 

Skattmästare Johanna Berglund föredrog resultat- och 
balansräkning för räkenskapsåret 2018. 

Mötet läste revisorernas berättelse och den lades därefter till 
handlingarna.  
 

§ 12 Fastställande av balans- 
och resultaträkning samt 
beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller 
förlust. 
 

Mötet beslutade fastställa resultat- och balansräkning samt 
mötet beslutade i enlighet med Ungdomsrådets förslag att 
föra över årets resultat till ny räkning. 



 

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet 
för UR. 

Mötet beslutade att bevilja Ungdomsrådet ansvarsfrihet för 
2018.  

 Mötet ajournerades för lunch 
12:30. 
 
Återupptog 
mötesförhandlingarna 13:30. 

 

 

 
 

§ 14 UR:s rapport om de 
uppdrag föregående 
Representantskapsmöte 
givit till UR. 
 

Elin från Ungdomsrådet rapporterade från föregående års 
uppdrag vilket var att arbeta igenom Bestämmelserna för 
Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM (bilaga 2).  

Mötet ajournerades för att diskutera samtliga propositioner.   
 

§ 15 Ungdomsrådet 
välkomnar 
Studiefrämjandet 

Lisa Malmgren från Studiefrämjandets berättade om 
samarbetet mellan Studiefrämjandet och Sveriges 
Hundungdom lokalt, distrikt och centralt.  
    

§ 16   

a Beslut om URs förslag 
till verksamhetsplan 
 

Ungdomsrådets ordförande Natalie Johansson berättade om 
verksamhetsplanen för 2020 och gjorde ett förtydligande att 
grundmodulen är borttagen, detta på grund av de reviderade 
bestämmelserna för instruktörsutbildningar. Mötet beslutade 
att anta Ungdomsrådets förslag till verksamhetsplan för 2020 
(bilaga 3).  
 

b Beslut om URs förslag 
till rambudget 2020 och 
2021 

Skattmästare Johanna Berglund föredrog Ungdomsrådets förslag 
till rambudget 2020 och 2021. Mötet beslutade att bifalla 
Ungdomsrådets förslag till rambudget 2020 och 2021 (bilaga 
4).  
 

§ 17 b Behandling av motioner 
och propositioner 
avgivna till 
Representantskapsmötet 
enligt § 7 mom. 7. 
 
Proposition gällande förhöjd 
medlemsavgift 

 

Ungdomsrådets ordförande Natalie Johansson föredrog 
proposition gällande förhöjd medlemsavgift.  

Tilläggsyrkande från Ungdomsrådet att lägga till attsats:  
att om Sveriges Hundungdoms motion om 
ungdomsmedlemskap bifalles under Kennelfullmäktige ges 
Ungdomsrådet i uppdrag att justera medlemsavgiften till 
320kr från och med 1 januari 2020 samt justera rambudgeten. 

Redaktionell ändring till ungdomsmedlemskap istället för 
dubbelt medlemskap inkom.  
 
Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets proposition 
gällande förhöjd medlemsavgift med tilläggsyrkandet samt den 
redaktionella ändringen.   



 

§ 16   

c Beslut om preliminär 
central och lokal 
medlemsavgift för 
kommande 
verksamhetsår 

Ungdomsrådets förslag om preliminär central och lokal 
medlemsavgift för kommande år föredrogs.  

Yrkande från Ungdomsrådet inkom om att lägga till en attsats: 
att vid avslag av gällande motion vid Kennelfullmäktige 2019 
föreslås ingen höjning. 

Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets förslag om 
centrala och lokala medlemsavgifter för år 2020 med 
tilläggsyrkandet om attsats (bilaga 5). 
 

d Beslut om preliminär 
central och lokal 
medlemsavgift för 
nästkommande 
verksamhetsår 

Ungdomsrådets förslag om preliminär central och lokal 
medlemsavgift för nästkommande år föredrogs.  

Tilläggsyrkande från Ungdomsrådet inkom om att lägga till en 
attsats: att vid avslag av gällande motion vid 
Kennelfullmäktige 2019 föreslås ingen höjning.  

Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets förslag om 
centrala och lokala medlemsavgifter för år 2021 med 
tilläggsyrkandet om attsats (bilaga 5). 
 

e Beslut om U-SM avgift 
för kommande 
verksamhetsår 

Mötet föredrog förslaget om oförändrad U-SM avgift för 
individuell start, maximalt 200 kr, och lag start, max 400 kr 
(bilaga 6).  

Mötet beslutade att bifalla förslaget.  
 

 Mötet ajournerade sig för dagen 
14:55 
 
Mötet återupptogs på söndagen 
09.00 
 

 

 Justering av röstlängd  Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes till 34 
röster fördelat över 27 ombud. 

§ 17 Behandling av motioner 
och propositioner 
avgivna till 
Representantskapsmötet 
enligt § 7 mom. 7. 

 

Inga inkomna motioner.  

a Proposition gällande vilande 
kapital 

Skattmästare Johanna Berglund från Ungdomsrådet föredrog 
proposition gällande vilande kapital. Mötet diskuterade hur 
pengarna skulle förvaltas och användas.  



 

 
Mötet beslutade efter diskussion att bifalla Ungdomsrådets 
proposition gällande vilande kapital.  
 

 Mötet ajournerades för fika 
09.58  
 
Mötet återupptogs 10.20  
 

 

c Proposition gällande 
stadgeändring 

Ordförande Natalie Johansson från Ungdomsrådet föredrog 
proposition om stadgeändring i Grundstadga för Sveriges 
Hundungdom § 14 Stadgeändring.  

Mötet beslutade att anta Ungdomsrådets proposition 
gällande stadgeändring.  
 

d Bestämmelser för Sveriges 
Hundungdoms Ungdoms SM  

Elin Brodin från Ungdomsrådet föredrog bestämmelserna för 
Sveriges Hundungdoms Ungdoms SM.  
 
Mötet beslutade efter diskussion att bifalla Ungdomsrådets 
förslag till bestämmelser för Sveriges Hundungdoms 
Ungdoms SM.  
 

§ 18 UR välkomnar Hanna 
Casell från 
Realgymnasiet  

Hanna Casell från Realgymnasiet berättade om 
Realgymnasiets hundutbildningar och vad det finns för 
möjligheter till att efter gymnasieexamen arbeta med hund.  

Hanna förmedlade att Realgymnasiets finns i 15 städer och 
har som vision är att ge unga människor en utbildning som 
grundar sig i verkligheten. Vidare berättade Hanna om hur 
Realgymnasiet bekostar medlemskap i Sveriges Hundungdom 
till sina elever.  

Avslutningsvis berättade Hanna om samarbetet med Sveriges 
Hundungdom och vad vi kan göra för att samverka mer. 
Mötet diskuterade möjligheterna och vad vi kan göra på såväl 
central och lokal nivå.  
 

§ 19 Val av ordförande, 
ordinarie ledamöter och 
suppleanter i styrelsen 
enligt § 8 samt beslut om 
suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 

Mikaela Lönngren och Michelle Boije från valberedningen 
föredrog valberedningens arbete.  
  
Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande. 
Presentation av Natalie Johansson genomfördes.  

Mötet beslutade enhälligt att välja Natalie Johansson till 
ordförande. Natalie tackade för förtroendet att få fortsätta 
som ordförande.  

Därefter föredrog valberedningen förslag till ordinarie 
ledamöter med presentationer. Varvid mötet beslutade att 
välja:  



 

Ledamot omval 2 år: Johanna Berglund (Stockholm HU) 
Ledamot nyval 2 år: Sophia Bartholomew (Linköping HU) 
Ledamot nyval 2 år: Disa Jacobsson (Nora/Lindesberg HU) 
Ledamot nyval 2 år: Frida Rehnström (Österåker HU) 
Ledamot fyllnadsval 1 år: Roksana Jurenczyk (Örebro HU) 
Ledamot fyllnadsval 1 år: Sofia Österdahl (Uppsala HU) 

Därefter föredrog valberedningen förslag till suppleant med 
presentation:  
Suppleant fyllnadsval 1 år: Julia Nässelqvist Wikström (Gävle 
HU) 
 
Förslag inkom på suppleant till den vakanta platsen:  
Andra suppleant fyllnadsval 1 år: Alva Söderlund (Uppsala 
HU) 

Varvid mötet beslutade att välja Julia Nässelqvist Wikström 
till fyllnadsval 1 år som förste suppleant samt Alva Söderlund 
till fyllnadsval 1 år till andre suppleant. Suppleanternas 
tjänstgöringsordning i den ordning de är uppställda ovan.   

Elin Brodin och Victor Gustafsson kvarstår som ledamöter. 
 

   

§ 20 Val av två revisorer och 
två revisorssuppleanter 
enligt § 9. 

Valberedningen presenterade förslag till ordinarie revisorer 
samt revisorssuppleanter.   

Mötet beslutade att till ordinarie revisorer välja Helena 
Forsberg och Magnus Wikström.  

Samt till revisorssuppleanter välja Stefan Enmark och Anita 
Gustavsson.  
 

§ 21 Val av valberedning 
enligt § 10. 
 
Mötet ajournerades för lunch 
11.54 och beslut förflyttades till 
när mötet återupptogs  
 
Mötet återupptogs 13.00 
 

Valberedningskommitténs föredrog sitt förslag till ny 
valberedning. 

 
 

 

 
Valberedningskommittén föredrog ett delvis nytt förslag till 
valberedning. Efter diskussion presenterade mötesordförande 
förslag till val av ledamöter och suppleanter enligt följande:   
Mikaela Lönngren, nyval ett (1) år som sammankallande 
Emelie Johansson, nyval två (2) år  
Clara Widerholm, nyval två (2) år 



 

Klara Wallman, fyllnadsval ett (1) år 
Cecilia Alm, fyllnadsval ett (1) år 
samt till suppleant välja 
Emma Stiger nyval ett (1) år  

Mötet beslutade att välja valberedningens förslag.  
 

§ 22 Beslut om omedelbar 
justering av punkterna 
19-21. 

Paragraferna 19-21 förklarades omedelbart justerade. 

§ 23 UR informerar Ordförande Natalie Johansson informerade om att arrangör 
för Ungdoms SM 2020 saknas. Natalie lyfte även att 
klubbarna kan arrangera ARC- samt AFC-kval.  

 
§ 24 Övriga ärenden som av 

UR hänskjutits till 
Representantskapsmötet 
eller som av lokalklubb 
eller distrikt anmälts till 
UR för behandling av 
Representantskapsmötet. 
 

Inga ärenden fanns anmälda. 

 

 Maskotnål Maskotnålmottagare nr 59 tilldelades Frida Öholm från 
Gävle Hundungdom.  

Årets maskotnålsmottagare erhåller den eftersom hen är en 
förebild om hur en äkta eldsjäl ter sig inom den ideella 
verksamheten. Denna person är någon som alltid ställer upp 
för sin lokalklubb oavsett om det gäller en liten städdag eller 
att dra ett tungt lass under Ungdoms-SM. Oavsett vad än de 
yngre i lokalklubben vill arrangera så ställer hen upp i någon 
form. Hen är även den som ställer upp och skyddar 
ungdomarna, tar de om ryggen och hjälper dem att lösa 
konflikter. Som i sitt instruktörsmannaskap väljer att ta med 
ungdomarna i sin bil för att hjälpa dem ta sig till klubben eller 
till sin första tävling när de annars kanske inte själva skulle 
vågat sig ut på tävling eller inte har en förälder som alltid 
ställer upp. Allt detta har personen tidigare gjort inom 
hundungdoms styrelse men även fortsatt med när hen 
lämnade hundungdomsklubben och gått över till nästa steg i 
livet. Av denna anledning vill vi presentera Frida Öholm, 
medlem i Gävle Hundungdom, som mottagare av Maskotnål 
nr. 59.  
 
Maskotnålmottagare nr 60 tilldelades Helen Berggren, 
ordförande i Handlingkommittén. Årets maskotnålsmottagare 
är en person vars engagemang har bidragit till ett enormt lyft 
inom Handlingkommittén men även handlingsporten i sig. 
Genom att vidareutveckla sitt tidiga engagemang som 



 

tävlande och föra det vidare inom kommittén har hen breddat 
kommitténs verksamhet genom nytänkande och med en 
oerhörd drivkraft. Genom hens trygga ledarskap och stora 
kunskaper har hen även skapat ett enormt förtroende bland 
såväl tävlande som föräldrar, som åskådare och 
arrangörer.  Förutom hens enorma insats inom det 
organisatoriska i kommittén har hen även varit coach för det 
Svenska landslaget inom Junior handling och hjälpt landslaget 
nå diverse medaljer och priser. Av denna anledning vill vi 
presentera Helen Berggren, ordförande för 
Handlingkommittén, som mottagare av maskotnål nr. 60. 
 

 Årets 
Hundungdomsklubb 

Priset för Årets Hundungdomsklubb 2018, tilldelades 
Uppsala Hundungdom.  

Årets hundungdomsklubb 2018 är en lokalklubb som 
Ungdomsrådet ofta använder som exempel på hur bra en 
lokalförening inom Sveriges Hundungdom faktiskt kan 
fungera. Denna klubb tar sitt uppdrag som en del av 
civilsamhället på stort allvar. Med en verksamhet som inte 
endast handlar om hundträning utan även medlemskvällar och 
filmmys skapar denna klubb en plats där ungdomar kan 
samlas i en gemenskap och ett sammanhang, precis enligt 
Sveriges Hundungdoms organisations vision. Klubben har 
tillsammans med Brukshundklubben arrangerat flera tävlingar 
i våra allmänna huvudsporter, så som lydnad och rallylydnad. 
Vi tycker även att denna klubb framhäver och premierar 
Sveriges Hundungdom genom sociala medier och har ett 
mycket gott samarbete med Brukshundklubben, vilket vi 
tycker är fantastiskt! Klubben arrangerade även 
distriktsmästerskapet 2018 och har haft ett flertal 
föreläsningar och kurser i olika sporter och teman vilket visar 
att styrelsen är mån om alla deras medlemmar och att de vill 
bredda verksamheten så den passar allas önskemål. Klubben 
är duktig på att synas på flera olika tillställningar, 2018 såg 
man dem på tjänstehundens dag och på öppet hus. Förutom 
att de arrangerar massa härliga hundaktiviteter vet vi att det är 
en öppen och välkomnande klubb som vill främja allas 
olikheter vare sig man är uppe på elitnivå eller precis köpt sin 
första hund eller bara vill ha en plats att vara på.  
 

§ 25 Mötets avslutande. Lisa Malmgren tillsammans med Nina Lindström tackade för 
ett trevligt representantskapsmöte och lämnade över 
ordförandeklubban till omvalda förbundsordförande Natalie 
Johansson.  

Natalie Johansson tackade för förtroendet att bli omvald till 
förbundsordförande för Sveriges Hundungdom. Natalie 
tackade avgående styrelsemedlemmar för arbetet under de 



 

gångna åren. Därefter förklarades 2019 års Representantskap 
avslutat.  

 
  

Mötessekreterare: 
Linda Widebeck 

 
Mötesordförande:                       Vice mötesordförande: 
Lisa Malmgren                             Nina Lindström 
 
 
Justerare                                      Justerare 
Julia Källestedt                            Michaela Nordlin               
 
 

 


