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Närvarande:    Frånvarande:  
Natalie Johansson, ordförande  Kornelía Ababugday, suppleant 
Elin Brodin, vice ordförande   Klara Wallman, ledamot 
Johanna Berglund, skattmästare   Alicia Näslund, ledamot  
Victor Gustafsson, ledamot   
Roksana Jurenczyk, suppleant 
 
Johanna Karlsson, ledamot från §70  
Emilie Dahl, ledamot till § 73 b 
Clara Widerholm, ledamot till § 73 b 
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 63 Ordförande Natalie Johansson hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 64 Mötet beslöt att utse Roksana att justera protokollet. Val av justerare 

§ 65 Mötet beslöt att fastställa och godkänna dagordningen.   Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 
 

§ 66 Alla delegater berättade vad som hänt sedan senaste mötet 
samt gick igenom åtgärdslistan.  
 
Elin informerade att det saknas någon ledare till rikslägret 
men att dom jobbar på att lösa det. Johanna B och Clara har 
deltagit vid HD-utredningens presentation på SKK. Emilie 
berättade om vallägret som hon och Alicia var på i 
Skinnskatteberg, det hade varit ett uppskattat läger och fler 
efterfrågas. Natalie återkopplade från SBK kongressen som 
hon och Linda deltog på. Natalie höll ett uppskattat tal som 
finns för alla att se på facebook. Johanna K försöker komma i 
kontakt med MyDog inför 2020.  
  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 67  Föregående 
mötesprotokoll 
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a Mötet läste UR 3/2019 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna. 

Protokoll 3/2019 

§ 68  Skrivelser och 
information 

 

a Linda informerade att FCI ska tillsätta en ungdomskommitté 
och mötet beslutade att föreslå Natalie som representant för 
Sverige. Kansliet meddelar Annika Klang på SKK.  
 

FCI Ungdomskommitté 

b Linda informerade att redaktionen för hundsport söker 
ungdomar till sina redaktionsråd. Utställningsbilagan är klar 
och där kommer Lotten Rönquist sitta med i rådet.  
 
Mötet beslutade att Johanna K deltar på rådet för 
Jakthundsbilagan och Clara för Hundsport. Linda hoppar in 
för Clara om hon får förhinder.   
 

Redaktionsråd 
Hundsport 

c Lästes och lades till handlingarna.  Regelremiss Freestyle 

d Linda informerade om skrivelsen som inkommit från 
Studiefrämjandet i Linköping. Inga förändringar kommer ske 
för lokalklubbarna i Östergötland då kontaktpersonen 
kvarstår.  
  

Studiefrämjandet 
Linköping 

 Roksana informerade att hon deltog på Studiefrämjandets 
förbundsstämma och lyfte några höjdpunkter från helgen. 
Bland annat låg fokus på omorganisering och mötet betonade 
att det känns positivt att det nu finns fler ungdomar i 
studiefrämjandet samt att en representant från SBK sitter i 
styrelsen. Det var även en föreläsning om hållbarhet och 
mötet diskuterade Sveriges Hundungdoms roll i det arbetet.  
 

Förbundsstämman 

e Linda informerade om en skrivelse som SKK skickat ut till 
samtliga klubbar inom SKK-organisationen. Lästes och lades 
till handlingarna.  

Information från SKK  

f Linda informerade att SBK samverkansmöte har fått ett nytt 
datum. Mötet beslutade att kansliet anmäler Linda och Meta 
som deltagare.    

SBK Samverkansmöte 



Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 4/2019 

 

g Linda informerade om ett mejl som kommit till kansliet från 
domarkommittén. Mötet läste handlingarna och konstaterade 
att man är positiva till det men sammanställde några 
frågeställningar som kansliet förmedlar till DK.  
 

Ungdomssatsning DK 

h Linda informerade om uppföljningsmötet som hon haft 
tillsammans med Stephanie och Ulf. Projektet är nu 
genomfört och man har gått igenom utvärderingarna och 
arbetar nu med vad som kommer härnäst.  
 

Återkoppling VIFH 

i Linda informerade att hon och Meta haft möte med Agria 
angående kommande aktiviteter. Inför nästa år ska kansliet 
och UR jobba med en prioriteringslista över aktiviteterna 
gällande gåvor.  
 
Kansliet upprättar en lista på 2019 års aktiviteter som kan 
användas som jämförelse inför 2020.   
 

Agria 

j Mötet uppmanade samtliga att besvara enkäten. LSU undersökning 

k Linda informerade om senaste mötet med Britta. Projektet 
Sund med hund går framåt och mötet diskuterade möjligheten 
att utbilda hundar på kommande aktiviteter som exempelvis 
Djurens helg.  

Sund med hund 

§ 69  Kansliet 

a Linda rapporterade från arbetet på kansliet. Lotta var ledig 
under april månad men är åter igen. Kansliet planerar en 
personaldag under Maj månad till dalarna. Rekryteringen av 
ekonomiassistent är igång och kandidater har kallats till 
intervju. Personalen är i full gång med att genomgå en 
hälsoundersökning hos företagshälsovården. Under juli månad 
kommer kansliet vara semesterstängt.  
 
Linda informerade vidare att Polarhundsklubben har ökat sitt 
avtal från 6-18 år till 6-25 år. Nu kvarstår enbart 3 klubbar 
med åldersgräns 6-18 år. Avtal har skrivits med bichon 
bolognese & havanais club och mötet hälsar klubben varmt 
välkommen till Sveriges Hundungdom.  
 
 

Rapport 
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b Linda informerade att MG events skickat ut ett avtal samt att 
information om samarbetet har gått ut i förbundsnytt, 
hemsida samt mejl till alla lokalklubbar.  
 
   

Sponsoravtal MG events 

c Linda informerade att den nya externa webbshopen är uppe 
och att kansliet har gjort en första beställning. Dessvärre blev 
trycket inte som önskat och företaget är meddelat.  
 

Netshirt 

d Linda informerade att förändringar har skett på den egna 
webbutiken men välkomnade kommentarer om designen och 
eventuella förändringar som kansliet kan göra.  
 

Webbutik 

§ 70  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna.  
 
Mötet beslutade att lägga Sjuhärad Hundungdom vilande då 
klubben inte inkommit med årsmötesprotokoll, 
styrelseförteckning för 2019 eller verksamhetsberättelse. 
Klubben har även enbart två aktiva. Mötet hoppas att klubben 
får nya tag och att dom snart är aktiva igen.  
 
Mötet beslutade även efter önskemål från Klinteortens 
Hundungdom att lägga klubben vilande. Precis som ovan 
hoppas mötet att klubben snart startar upp igen. 
 
Mötet diskuterade lokalklubbar som är i behov av stöttning 
och kansliet kommer kontakta klubbarna.  
 
 

Lokalklubbar 

b Natalie och Linda informerade att det blivit bortprioriterat 
och mötet beslutade att Linda, Natalie och Roksana bokar in 
ett separat möte om detta. Kansliet skickar ut en inbjudan.  
 
 

Kommittéer  

c Kansliet informerade att anmälningstiden har gått ut och tre 
deltagare med fyra hundar är anmälda tillsammans med en 
teamleader, Malin. Linda har ansökt om kläder via Agria som 
skickats till deltagarna i veckan. Inga kläder har kommit från 
SAgik. Mötet önskar deltagarna stort lycka till.   
 
 

JEO 2019 
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d Natalie informerade att hon återkopplat med Sydskånska 
Kennelklubben sedan senast. Mötet beslutade att kansliet tar 
vidare kontakt.  

Sydskånska 
Kennelklubbens 
Ungdomskommitté 

e Linda informerade att hon arbetar med att uppdatera 
informationen om Sveriges Hundungdom. 

Wikipedia 

f Natalie och Linda informerade att Sveriges Hundungdom ska 
vara på plats den 14 september. Distriktet står för 
resekostnader. Mötet beslutade att Clara deltar tillsammans 
med Uppsala Hundungdom.  
 

Tjänstehundens dag 

g Kansliet informerade om Svenska Brukshundklubben 
medlemsguide och problematiken i att ungdomsmedlemmar 
inte kommer direkt till oss. Mötet delegerade till kansliet att 
göra en skrivelse till FS.  
 

SBK 
ungdomsmedlemmar 

h Natalie informerade om ett mejl som inkommit från 
Maktsalongen. Projektet ”Lite mycket nu” är en sms skola 
som hjälper till att stå upp mot stress. Natalie deltar i 
projektet.  
 

Projekt – Lite mycket nu  

i Mötet läste sammanställningen av klubbenkäterna. Bristande 
engagemang var en genomgående faktor och mötet 
diskuterade styrelseutbildningarna samt att rekommendera 
lokalklubbarna att boka in möte med studiefrämjandet för 
stöttning. Mötet diskuterade även om man kan uppdatera 
informationen för klubbarna på hemsidan och delegerade 
kansliet att undersöka saken.  
 
En klubb önskade hjälp för att starta upp samarbete med sin 
lokala brukshundklubb. Johanna K kontaktar lokalklubben.  
 
 

Sammanställning 
Klubbenkät 

§ 71  Ekonomi 

a Kansliet informerade att budgeten har uppdaterats.   
 

Rapport 

b Johanna B föredrog att den inte förändrats sedan senaste 
mötet.   
 
 

Bidragsbudget 
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§ 72  Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade att Linda deltagit vid handlingkursen 
som hölls den 4 maj på kansliet i Rotebro. Emilie och Alicia 
har deltagit vid vallägret i Västmanland och Meta vid vallägret 
i Skåne.  
 
Emilie rapporterade från lägret i Skinnskatteberg och att det 
var en trevlig helg. Reservplatsen som hade fått en plats i sista 
stund hade svårt att hitta boende och att det till nästa gång kan 
vara bra att dubbelkolla med boendet om det finns plats 
tidigare. Mötet diskuterade även möjligheten att lägga till en 
notering i PM om eventuell samåkning.  
 
Agriapromenaden genomfördes över hela Sverige och i 
Stockholm deltog Meta. Vi har även fått rapport om att 
Östersund Hundungdom deltog.  
 

Rapport 

b Kansliet informerade att anmälningar har kommit in och att 
några grupper är fulla. Kansliet ska marknadsföra lägret under 
sommaren.  
 
 

Läger 2019 med SBK 

c Kansliet informerade att anmälan stängde under maj månad 
och att 7 personer kommer delta. Meta och Klara kommer att 
jobba under lägret.   
 
 

Läger Eriksöre 

e Mötet informerade att det kommer bli ett läger för 
Kroppsvallande raser den 31 augusti. Lägret är utlyst på 
facebook och hemsida.  
 
 

Kurs kroppsvallande 
raser  

§ 73  Repskap 2019 

a Mötet informerade att arbetet med verksamhetsberättelsen 
fortsätter och gick igenom närvaron för 2018 och 
uppdaterade.   
 
 

Verksamhetsberättelse 

b Mötet färdigställde propositionerna inför Repskapet.  
 

Proposition 
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c Mötet diskuterade ett mejl som inkommit från distriktet. UR 
besvarade mejlet och kansliet skickar ut.  
 

Mejl från distriktet 

d Kansliet informerade att tiden passerat för lokalklubbarna att 
komma med kommentarer om uppdateringar i 
bestämmelserna. Mötet diskuterade en otydlighet angående att 
vinnarna får gratis start med samma hund i samma gren på 
nästkommande U-SM. Arbetsgruppen gör ett förtydligande.  
 
 

Arbetsgruppen för 
bestämmelser för U-SM 

e Mötet informerade att information om att nominera till 
maskotnålen har gått ut. Mötet läste nomineringarna och 
beslutade om vilka som ska tilldelas nålen 2019.  
 

Maskotnålen 

§ 74  Handlingkommittén 

a Lästes och lades till handlingarna.   Minnesanteckningar 

b Kansliet informerade att det  gått ut en enkät till samtliga 
ringsekreterare med frågan om man är intresserad av att vara 
ringsekreterare för junior handling. 131 personer är 
intresserade och ett formulär med kontaktuppgifter finns på 
kansliet. Tanken är att arrangerande klubbar ska kontakta 
kansliet med tips på namn inför utställningar.  
 
 

Formulär ringsekreterare 

§ 75  Ungdoms-SM 

a Mötet informerade om arbetet med Ungdoms-SM. Kansliet 
rapporterade att rosetter har beställts till handlingens 
åldersklasser. Anmälan har gått ut och det är drygt 300 
anmälda vilket mötet betonar som väldigt roligt. Sveriges 
Hundungdom kommer troligtvis ha monter tillsammans med 
studiefrämjandet.  
 

Rapport 

§ 76  
 

Riksläger 
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a Kansliet rapporterade att 37 anmälningar samt betalningar 
har kommit in. Packningen är nästintill klar och sponsring från 
Acana/Orijen har kommit och Agria skickar direkt till 
campingen. Fördelningen har stugorna är klar och har skickats 
till campingen och Victor för kännedom.  
 

Rapport 

§ 77  Djurens helg  

a Mötet diskuterade montern under Djurens Helg. Kansliet 
kan bygga på fredagen men sen behövs hjälp i montern. 
Kansliet gör ett inlägg på facebook med röstning om vilket 
dag man kan bemanna montern.   
 
 

Rapport 

§ 78  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat.  Instagram schema 

b Linda gav förslag på att byta namn från ”Sveriges 
Hundungdom för hundintresserad ungdom” till ”Sveriges 
Hundungdom”. Mötet godkände förslaget och kansliet 
ändrar.  
 
 

Facebook 

c Mötet diskuterade innehåll samt domännamnet. Kansliet har 
diskuterat att många använder förkortningen SHU istället för 
att skriva ut Sveriges Hundungdom. Mötet önskar att 
domännamnet kvarstår som nu.  
 
 

Hemsidan 

§ 79 Mötet läste följande protokoll:  
 
UK nr 2-2019: Upp och hoppa – Sund med hund fick 
presentera sitt arbete. 
UKK nr 2 - 2019  
FK nr 3 – 2019  
AG-ES nr 2 – 2019  
FK nr 3 – 2019  
Utstk nr 2 – 2019: Lista över personer som vill vara 
ringsekreterare  
PtK nr 1 – 2019  
FK nr 2 – 2019: Moa Källström har ersatt Johanna B 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 
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CS nr 2 – 2019: Diskuterade CS rekommendation att inte 
publicera styrelseprotokoll på hemsidan. 
JhK nr 2 – 2019  
 
 

§ 80 Mötet diskuterade tjänsten VoteIT som kunde vara 
användbart. Mötet delegerade kansliet att undersöka saken 
med SKK.  

Övriga frågor 

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

§ 82 Mötet beslöt att omedelbart justera § 70 a.     Omedelbar justering 

§ 83 Mötet beslöt att § 73 e samt § 80 inte kan offentliggöras.  Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 
 

§ 84 Nästa möte planeras den 2 augusti under Ungdoms-SM.  Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
  
Mötesordförande                                      Justerare 

 

Natalie Johansson                                       Roksana Jurenczyk  
 
 
 
  

 
Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 
 


