
 

 

Dagordning för Representantskapsmöte 11-12 september 2021 

1. Representantskapsmötets öppnande  

2. Upprop och fastställande av röstlängd  

3. Val av ordförande och vice ordförande sant 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. Yttrande- och förslagsrätt 

7. Beslut om mötesordning att gälla under Representantskapsmötets förhandlingar 

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

stadgeenligt kallade. 

9. Fastställande av dagordningen. 

10. UR informerar och går igenom verksamhetsberättelsen för 2020 

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.  

a. Beslut om URs förslag till verksamhetsplan 

b. Beslut om central och lokal medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

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

nästkommande verksamhetsår 

d. Beslut om URs förslag till rambudget 2022 och 2023 

e. Beslut om U-SM avgift för kommande verksamhetsår 

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

mom. 7. 

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

om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

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

18. Val av valberedning enligt § 10. 

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

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

lokalklubb eller distrikt anmälts till UR för behandling av Representantskapsmötet. 

21. Mötets avslutande. 

  



 

Representantskapsmöte 2021 
 

Protokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms 
Representantskapsmöte den  
11-12 september 2021 
 

Närvarande: 
Delegater:  
 
Luleå Hundungdom        

Åsa Asplund  
Lund Hundungdom 

Elsa Lindblom    
Rebecca Persson   

 
Norra Älvsborg Hundungdom   

Jennifer Rapp     
 
Siljans Hundungdom  

Ellen Björs      
    
Skarpnäck Hundungdom 

Min Linné     
Astrid Hesseborn Ingeström  

 
Skellefteå Hundungdom   

Cecilia Alm      
Ella Lundström  

 
Stockholm Hundungdom     

Sara Cattelin    
Johanna Sandberg   
Caroline Lindstedt    

   

Uppsala Hundungdom  

Moa Nilsson  
Johanna Oldin 
Linnéa von Wachenfeldt 

 
Västerås Hundungdom 

Emma Stiger   
Moa Rynger    
   

Österåker Hundungdom 
Tyra Kranshed 

   
 
Östra Svealand Hundungdom 

Anna Höök 
Meja Sillén Edmark 



 

Ink Norén 
Astrid Ståhl 

T.o.m. § 16   Vanessa Isaacs    
    

Ungdomsrådet   
Elin Brodin    Ungdomsrådet  
Johanna Wallenqvist Berglund  Ungdomsrådet  
Roksana Jurenczyk   Ungdomsrådet   

Johanna Ambjörn   Ungdomsrådet 

Disa Jacobsson    Ungdomsrådet   

Frida Rehnström   Ungdomsrådet  

Alva Söderlund   Ungdomsrådet  

Emma Lindquist   Ungdomsrådet 

Tilde-Lu Storm   Ungdomsrådet 

Gäster 
   Elin Kämpe     Gotland Hundungdom 

Ellen Lindby    Gotland Hundungdom  
 Fredrik Bruno    Mötespresidium 
 Märta Brandts    Mötespresidium 

Natalie Johansson   Valberedning 
 

 
Personal 

Linda Widebeck   
Lotta Treiberg  
Meta Lönnberg 
Fanny Ahnfelt     

 
Anmält förhinder från Ungdomsrådet 
 

Märtha Hammarlund   Ungdomsrådet  
 Mikaela Lönngren   Ungdomsrådet 

  



 

 
 

§ 1 Mötet öppnande  

 

Ordförande Elin Brodin hälsade alla hjärtligt välkomna till 
årets Representantskapsmöte och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Upprop och fastställande 

av röstlängd 

 

Röstlängden fastställdes till 36 röster fördelat över 23 
ombud.  

 
§ 3 Val av ordförande och 

vice ordförande för 
Representantskapsmötet 
samt Ungdomsrådets 
anmälan om 
protokollförare vid mötet 
 

Mötet beslutade välja Fredrik Bruno till mötesordförande 
och Märta Brandts till vice mötesordförande.   

Anmäldes att Ungdomsrådet utsett Linda Widebeck till 
mötessekreterare.  

§ 4 Val av 
valberedningskommitté  

Presidiet informerade om valberedningskommitténs arbete och 
vad det innebär.  

Mötet beslutade välja Johanna Sandberg, Sara Cattelin och 
Min Linné till Valberedningskommitté att förbereda val av 
valberedning.  

 
§ 5 Val av två justerare tillika 

rösträknare att jämte 
mötesordförande  
justera protokollet  
 

Mötet beslutade att välja Astrid Ståhl och Ink Norén till 
justerare och att jämte ordförande justera under mötet fört 
protokoll.  

 
§ 6 Yttrande- och 

förslagsrätt 
 

Mötet beslutade ge alla närvarande yttrande- och förslagsrätt.  
 

 UR välkomnar Ewa 
Lundin  

Ewa Lundin deltog digitalt och berättade om hundsporten 
Hoopers och om Svenska Hoopersklubben som bildat under 
årets.  

§ 7 Beslut om mötesordning 
att gälla under 
Representantskapets 
förhandlingar 
 

Mötesordförande Fredrik föredrog skriften guiden till dig som är 
delegat. Mötet beslutade att under mötet arbeta efter skriften.  

 

§ 8 Frågan om 
Representantskapsmötet 
blivit stadgeenligt utlyst 
och om delegaterna blivit 
stadgeenligt kallade  

Mötet beslutade att representantskapsmötet blivit 
stadgeenligt utlyst 2021-01-22 och delegaterna stadgeenligt 
kallande 2021-08-11. 

Enligt stadgarna ska representantskapet utlysas senast den 31 januari.  
Enligt stadgarna skall kallelsen skickas senast 30 dagar innan 
Representantskapsmötet. 



 

 

§ 9 Fastställande av 
dagordningen  
 

Mötesordförande Fredrik informerade om dagordningen.  

Mötet beslutade att fastställa dagordningen för 
representantskapsmötet.  

 
 Mötet ajourneras för lunch 

12.00. 
 
Mötet återupptogs 13.00  
Justering av röstlängd 
genomfördes och fastställdes till 
36 röster fördelat över 23 
ombud. 

 

 

§ 10 Verksamhetsberättelsen 
för 2020 
 

Roksana och Johanna W B från Ungdomsrådet föredrog 
verksamhetsberättelsen för 2020. Ungdomsrådet förtydligade 
att under ledamöter 2020 fanns ett skrivfel där Clara 
Widerholm ingick i styrelsen, rätt ska vara Frida Rehnström. 
Lotta Treiberg förtydligade att på sida 15 i 
verksamhetsberättelsen så ska det under freestyle vara 2 
klubbar och 2 tävlingar.   

Därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

 
§ 11 Ungdomsrådets 

årsredovisning med 
balans- och 
resultaträkning samt 
revisorernas berättelse 

Skattmästare Johanna Ambjörn föredrog resultat- och 
balansräkning för räkenskapsåret 2020 samt 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 att fastställa resultat- och balansräkning 
samt att i enlighet med Ungdomsrådets förslag föra över årets 
resultat till ny räkning. 

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet 
för UR. 

Mötet beslutade att bevilja Ungdomsrådet ansvarsfrihet för 
2020.  

§ 14  
 
 
 
 
 

Frida från Ungdomsrådet föredrog verksamhetsplanen för 2022.  
 
Skattmästare Johanna Ambjörn föredrog Ungdomsrådets förslag 
till rambudget 2022 och 2023.  



 

Röstlängden justerades till 34 
röster fördelat på 22 ombud. 

 
 

Ungdomsrådets ledamot Johanna W B föredrog förslag om 
preliminär central och lokal medlemsavgift för kommande och 
nästkommande år. 

 
a Beslut om URs förslag 

till verksamhetsplan 
 

Mötet beslutade att anta Ungdomsrådets förslag till 
verksamhetsplan för 2022. 
 

b 

 

 

c 

Beslut om preliminär 
central och lokal 
medlemsavgift för 
kommande 
verksamhetsår  

 
Beslut om preliminär 
central och lokal 
medlemsavgift för året 
efter nästkommande 
verksamhetsår 

 

Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets förslag om 
centrala och lokala medlemsavgifter för år 2022 till 320 kr och 
den preliminära medlemsavgiften för 2023 till 320 kr. 
 

d Beslut om URs förslag 
till rambudget 2020 och 
2021 

Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets förslag till 
rambudget 2022 och 2023.  
 

 UR välkomnar 
PrimaDog 

Caroline och Gitte från PrimaDog informerade om deras 
hundfoder, hundgodis och tuggben. Mötet informerades även 
om vilka förmåner som medlemmar i Sveriges Hundungdom 
kan ta del av.  
 

 Mötet ajournerades för dagen 
15:00  
 
Återupptog 
mötesförhandlingarna på 
söndagen klockan 09:30.  
 
Justering av röstlängd 
genomfördes och fastställdes till 
36 röster fördelat över 23 
ombud. 

 

 

e Beslut om U-SM avgift 
för kommande 
verksamhetsår 

Ungdomsrådet genomförde en workshop gällande avgiften för 
Ungdoms-SM 2022. Elin föredrog därefter förslaget om 
oförändrad U-SM avgift för individuell start, maximalt 200 kr, 
och lag start, max 400 kr.  



 

Yrkande från Anna Höök, Åsa Asplund, Min Linné, Moa 
Nilsson och Elin Kämpe som inkom med attsatserna: 

att höja U-SM avgiften till max 220 kr för individuell start  
att höja U-SM avgiften till max 460 kr för lag 

Diskussion genomfördes och det framfördes ytterligare 
yrkanden om att undersöka differentierade anmälningsavgifter 
i Ungdoms-SM grenar samt rabatter vid anmälan till fler 
grenar.  

Ungdomsrådet jämkade sig med det inledande yrkandet 
gällande höjning av avgiften till max 220 kr för individuell 
start och max 460 kr för lag.  

Mötet beslutade att bifalla förslaget att höja 
anmälningsavgiften till max 220 kr i individuell start samt max 
460 kr i lag samt att Ungdomsrådet får i uppdrag att se över 
övriga förslag som uppkommit under diskussioner.  
 

 UR välkomnar Emilie 
Dahl från Agria 

Emilie berättade om Agrias djurförsäkringar samt lyfte 
samarbetet med Sveriges Hundungdom lite extra. Emilie 
informerade även om att kommande helgen är dags för Agrias 
Hundpromenad.  
 

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

 

 

a Motion från Skellefteå 
Hundungdom 

Ordförande Elin Brodin föredrog Ungdomsrådet motionssvar 
till Skellefteå Hundungdom gällande att Representantskapet 
varje år ska vara placerat i Stockholm. Ungdomsrådet yrkar 
avslag på motionen.  

Ella och Cecilia från Skellefteå Hundungdom besvarade 
Ungdomsrådet genom att precisera att målsättningen ska vara 
att genomföra Representantskapet i Stockholmsområdet. 
Skellefteå Hundungdom yrkar bifall till motionen.  

Mötet konstaterade att i Grundstadgan §7 förtydligas att tid 
och plats för Representantskapsmötet bestäms av 
Ungdomsrådet.  
 

 Mötet ajournerades för lunch 
12.00. 
 
Återupptog 
mötesförhandlingarna 13.00  
 

 



 

Justering av röstlängd 
genomfördes och fastställdes till 
35 röster fördelat över 22 
ombud. 

 
 Ungdomsrådet 

välkomnar Andrea 
Rodriguez 

Andrea Rodriguez, Förbundsordförande i Studiefrämjandet, 
informerade om vad som är på gång i organisationen och att 
det snart är dags för extra förbundsstämma.  

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

Valberedningen föredrog sitt arbete under det senaste året som 
bland annat innehållit flertalet telefonmöten samt utskickade 
formulär till såväl Ungdomsrådet som kansliet.  
  
Valberedningen presenterade Elin Brodin som förslag till 
ordförande.  

Mötet beslutade enhälligt att välja Elin Brodin till 
ordförande. Elin tackade för förtroendet.   

Därefter föredrog valberedningen förslag till ordinarie 
ledamöter med presentationer. Varvid mötet beslutade att 
välja:  
Ledamot omval 2 år: Johanna Ambjörn  
Ledamot omval 2 år: Frida Rehnström  
Ledamot omval 2 år: Märtha Hammarlund 
Ledamot omval på ny position 2 år: Tilde-Lu Storm 
Ledamot fyllnadsval 1 år: Emma Lindquist 

Därefter föredrog valberedningen förslag till suppleant med 
presentation:  
Suppleant nyval 2 år: Fanny Bergevi 

Förslag inkom på Moa Nilsson. Presentation genomfördes. 
Mötet beslutade genom sluten votering att välja Fanny 
Bergevi som förste suppleant till nyval 2 år.   
 
Valberedningen föredrog vidare förslag till suppleant med 
presentation: 
Andra suppleant fyllnadsval 1 år: Anna Höök  

Mötet beslutade att välja Anna Höök till fyllnadsval 1 år till 
andre suppleant. Suppleanternas tjänstgöringsordning i den 
ordning de är uppställda ovan.   

Johanna Wallenqvist Berglund, Roksana Jurenczyk och Alva Söderlund 
kvarstår som ledamöter till 2022. 
 

§ 17 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.  
 

§ 18 Val av valberedning 
enligt § 10. 

Valberedningskommittén föredrog förslag till valberedning 
enligt följande: 
 
Linnéa von Wachelfeldt nyval ett (1) år som sammankallande 
Ellen Björs nyval två (2) år  
Åsa Asplund nyval två (2) år 
 
samt till suppleant välja 
Ellen Lindby nyval ett (1) år  

Klara Wallman och Cecilia Alm kvarstår som ledamöter till 2022. 

Mötet beslutade att välja valberedningens förslag.  
 

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

Paragraferna 19-21 förklarades omedelbart justerade. 

§ 20 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 63, tilldelades Anna Höök från 
Stockholm Hundungdom 
 
Årets Maskotnålsmottagare har under många år varit aktiv 
med sina hundar och engagerad i föreningslivet. Hen har haft 
flera styrelseposter både i sin lokalklubb och på distriktsnivå. 
När klubben aktivitetsnivå har dalat har hen alltid kommit 
med glada tillrop och spritt en glädje till sina övriga 
styrelsekollegor och tillsammans med dem skapat en härlig 
känsla för såväl kursdeltagare som andra aktiva och med det 
lyckats vända klubben. Hen har ett fantastiskt driv och ställer 
alltid upp för sin klubb genom att vara en mångsidig 
instruktör och medplanerare vid ett gemensamt anordnat 
Ungdoms SM. Denna person är en kreativ och 
lösningsorienterad ledare som inspirerat många.  
 
Med dessa anledningar vill vi presentera Anna Höök, kassör i 
Stockholms Hundungdom, som Maskotnålsmottagare nr 63! 
 



 

 Årets 
Hundungdomsklubb 

Priset för Årets Hundungdomsklubb 2020, tilldelades 
Linköpings Hundungdom.  
 
Årets hundungdomsklubb 2020 är en lokalklubb som trots de 
svåra restriktionerna har funnit kreativiteten med sitt 
arrangerande. Klubben har under året arrangerat en hel del 
kurser i handling, nosework, lydnad, freestyle med mera. 
Tävlingar både online och fysiskt har verksamheten även 
hunnit med i rallylydnad, agility, lydnad, freestyle och 
heelwork to music. De har inte bara hunnit med att arrangera 
kursverksamhet och tävlingar utan även hunnit med 
föreläsningar, gemensamma promenader och utbildningar för 
sina medlemmar.Verksamheten har under året varit aktiv med 
att hitta nya medlemmar till klubben genom aktivt satt upp 
lappar på skolor och affärer, gjort reklamfilm med 
kommunen, gratis prova på dagar och uppvisningar.Vi i 
ungdomsrådet var eniga om att denna klubb har under ett 
tufft verksamhetsår funnit kreativiteten och engagemanget att 
kämpa på. Därför vill vi presentera Linköpings Hundungdom 
som årets hundungdom 2020! 
 

§ 21 Mötets avslutande. Fredrik tillsammans med Märta tackade för ett trevligt 
representantskapsmöte och lämnade över ordet till nyvalda 
förbundsordförande Elin Brodin.  

Elin tackade för förtroendet att efter flera år i Ungdomsrådet 
blivit vald till förbundsordförande för Sveriges Hundungdom. 
Elin tackade även avgående styrelsemedlemmar för arbetet 
under de gångna åren. Därefter förklarades 2021 års 
Representantskap avslutat.  

 
  

Mötessekreterare: 
Linda Widebeck 

 
Mötesordförande:                   Vice mötesordförande: 
Fredrik Bruno                         Märta Brandts 
 
 
Justerare:                                  Justerare: 
Astrid Ståhl                              Ink Norén  
 

 


