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

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

Mötets öppnande 

§ 87 Mötet beslöt att utse Emilie Dahl att justera protokollet. Val av justerare 

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

§ 89 Alla delegater berättade vad som hänt sedan senaste mötet 
samt gick igenom åtgärdslistan. Bland annat berättade Alicia 
att hon jobbar för fullt med förbereder inför lägret som 
arrangeras tillsammans med SBK där det behövs en hel del 
hinder till agilityn. Delegaterna diskuterade olika alternativ 
som Alicia skulle undersöka.  
 
  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 90  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 4/2019 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 4/2019 
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§ 91  Skrivelser och 
information 

 

a Linda informerade att SBK samverkansmöte har fått ett nytt 
datum, den 24 augusti, och att hon och Meta är anmälda som 
deltagare.  

SBK Samverkansmöte 

b Linda informerade att LSU skickat ut en inbjudan till sitt 
representantskapsmöte 8-10 november i Stockholm. Varje 
medlemsorganisation har rätt att skicka ett ombud med 
rösträtt. LSU står för kostnaden för ombudet. Reser ombudet 
från annan ort än Stockholm utgår ett resebidrag på 400 kr.  
 
Johanna B och Natalie visade intresse för att delta men mötet 
valde att skjuta på beslutet till ett senare möte.  
 

LSU representantskap  

c Mötet informerade att LSU söker nomineringar till deras nya 
styrelse.  
 
Roksana visade intresse och ska fundera på saken. Roksana 
och Linda håller kontakt och kansliet anmäler i så fall.  
 

LSU valberedning 

d Lästes och lades till handlingarna.   Kurser och föreläsningar 
i avel & hälsa 

e Linda återkopplade om vad som hänt sedan förra mötet 
angående domarkommitténs förslag. DK har besvarat 
Ungdomsrådets fråga angående ålder och hade inga problem 
med att sänka från 20 år till 18 år.  
 

Ungdomssatsning DK 

§ 92  Kansliet 

a Linda rapporterade från arbetet på kansliet. Bland annat så är 
rekryteringen av vikarierande ekonomiassistent klar och den 
19 augusti börjar Fanny Ahnfelt. Mötet hälsar Fanny varmt 
välkommen till Sveriges Hundungdom.  
  
Linda informerade att samarbetsavtal tecknats med 
Gordonsetterklubben. Det är även ett avtal på gång med 
Springerklubben.  
 
 

Rapport 
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§ 93  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna.  
 
 

Lokalklubbar 

b Linda informerade att hon, Natalie och Roksana beslutat att 
boka in ett möte under augusti månad.  
 
 

Kommittéer  

c Linda informerade att kansliet fått mejl från SBK angående 
ungdomssatsning där man önskar ett samarbete med Sveriges 
Hundungdom. Mötet är positiv till förfrågan men beslutade 
att återkomma till punkten när man fått mer information.  
 
 

Arbetsgrupp 
ungdomsverksamhet 
SBK 

d Kansliet informerade att skrivelsen till SBK inte är klar men 
skickas förhoppningsvis ut under augusti.  
 

SBK 
ungdomsmedlemmar 

§ 94  Ekonomi 

a Kansliet informerade att ingen förändrats i budget sen 
senaste mötet.  
 

Rapport 

b Linda informerade att arbetet med bidragsbudget fortsätter 
när Rebecka är åter från semester. Kansliet har kontakt med 
revisorerna.   

Bidragsbudget 

§ 95  Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade att JEO genomförts och Sverige deltog 
med tre representanter och en team leader. Sverige hade fina 
framgångar och team leader rapporterade flitigt på instagram.  
 

Rapport 
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b Kansliet informerade att anmälningstiden förlängs en vecka. 
Nästintill alla grupper är fulla men på grund av avhopp i sista 
stund finns någon enstaka plats. Alicia ordnar med att hitta 
hinder i närheten av Nora. 
 

Läger 2019 med SBK 

c Mötet informerade att det kommit in anmälningar och man 
räknar med att genomföra lägret.   
 
 

Kurs kroppsvallande 
raser  

d Mötet informerade att det blivit inställt och kommer tillbaka 
under 2020.  

Tjänstehundens dag 

§ 96  Repskap 2019 

a Mötet fortsatte med planeringen inför Repskapet i Sundsvall. 
Arbetsgruppen planerar in ett telefonmöte under vecka 32.  
 
 

Rapport 

b Mötet informerade att arbetet med verksamhetsberättelsen 
fortsätter och gick igenom närvaron för 2018 och ordnade 
med underskrifter.  
 
 

Verksamhetsberättelse 

c Mötet skrev verksamhetsplan för 2020. Några små justeringar 
finns kvar innan den går att lägga till handlingarna.  

Verksamhetsplan 

d Mötet färdigställde propositionerna inför Repskapet.   
 

Proposition 

e Mötet informerade att arbetet med bestämmelserna för U-
SM är klara. 
 
 

Arbetsgruppen för 
bestämmelser för U-SM 

f Mötet informerade att nomineringarna kommer att skrivas 
klart inför Repskapet.   

Maskotnålen 
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g Mötet beslutade om årets hundungdomsklubb 2018 och 
började skriva en nominering.  

Årets 
hundungdomsklubb 

§ 97  Handlingkommittén 

a Linda rapporterade att kommittén fortfarande har 
sommaruppehåll och därmed finns inga minnesanteckningar 
att läsa. Nästa möte planeras den 20 augusti via telefon. 
Kommittén har fått in ett antal mejlfrågor varav Linda 
presenterade ett urval.  
 
Natalie informerade att mejl som skickas till den samlade 
mejladressen inte når henne och kansliet undersöker saken.   
   

Rapport 

§ 98  Stockholm Hundmässa 

a Linda informerade att SBK bjudit in Sveriges Hundungdom 
till att visa upp sin verksamhet i deras aktivitetsring. Mötet 
beslutade att bordlägga ärendet tills efter repskapet.  
 
 

SBK aktivitetsring 

b Linda informerade att projektet Sund med hund kommer att 
visas upp under Stockholm Hundmässa. Sveriges 
Hundungdom ska ansvara för en station där det behövs en 
eller två personer samt en hund. Mötet noterade det och 
beslutade att bordlägga ärendet till efter repskapet. 
 

Upp och hoppa – Sund 
med hund 

§ 99  Ungdoms-SM 

a Mötet informerade att Ungdoms-SM går av stapeln under 
helgen mötet äger rum och flera styrelsemedlemmar deltar.  
 
Kansliet informerade att det kommit in ett mejl angående 
Ungdoms-SM. Mötet delegerade till kansliet att besvara.  
 

Rapport 

b Mötet läste bidragsansökan som inkommit från arrangör för 
tävlingsveterinärerna. Mötet beviljade ansökan.   

Bidragsansökan från 
arrangör 



Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 5/2019 

 

§ 100  
 

Riksläger 

a Mötet informerade om Rikslägret som ägt rum tidigare under 
sommaren och betonar att det blivit en väldigt lyckad vecka.  
 

Rapport 

§ 101  Djurens helg  

a Mötet diskuterade bemanning av montern under Djurens 
Helg. Kansliet bygger montern under fredagen och finns 
därefter på plats under söndagen. Under helgen bemannas 
montern av Klara och Roksana samt under lördagen kommer 
även Johanna B och Clara att hjälpa till.   
 

Rapport 

b Linda informerade att Upp och hoppa kommer att finnas på 
plats under Djurens Helg. Tanken är att Sveriges 
Hundungdom diplomerar miniorer under helgen.  

Sund Hund - Minior 

§ 102  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat.  Instagram schema 

§ 103 Mötet läste följande protokoll:  
 
UtstK nr 3 – 2019:  
Minnesanteckningar och lista över ringsekreterare. 
 
DK nr 3 – 2019: 
Kurs i anatomi och bedömning riktad till ungdomar 
 
AG-ES nr 3 – 2019  
CS nr 3 – 2019 
UKK nr 3 – 2019  
 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 
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§ 104 Inget att rapportera.  
 

Övriga frågor 

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

§ 106 Mötet beslöt att § 99 b omedelbart justeras.      Omedelbar justering 

§ 107 Mötet beslöt att §96 f § 96 g samt § 99 b inte kan 
offentliggöras.  

Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 
 

§ 108 Nästa möte planeras under den 20 september på Södra Berget 
i Sundsvall.   

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
Mötesordförande                                      Justerare 
 

Natalie Johansson                                       Emilie Dahl  
 
 
 
  

 
Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 
 


