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UR 6/2019 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
Via telefon, 2019-09-03 
 

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

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

Mötets öppnande 

§ 111 Mötet beslöt att utse Clara att justera protokollet.  Val av justerare 

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

§ 113 Alla delegater berättade vad som hänt sedan senaste mötet 
samt gick igenom åtgärdslistan.  
 
Bland annat har Clara haft möte med arbetsgruppen inför 
repskapet. Klara deltog på Djurens helg tillsammans med 
kansliet och Roksana och samtliga betonade vilken lyckad helg 
det blivit.  
 
  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 114  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 5/2019 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 5/2019 



Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 6/2019 

 

§ 115  Skrivelser och 
information 

 

a Linda återkopplade från senaste mötet att det fortfarande 
finns tid att anmäla representanter till LSU representantskap i 
November. 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. Natalie är fortsatt intresserad av att delta 
och mötet beslutade att ta upp punkten på första mötet efter 
repskapet.  
 
 

LSU representantskap  

b Mötet informerade att LSU söker nomineringar till deras nya 
styrelse. Roksana har visat intresse sedan tidigare och vill 
undersöka mer vad det skulle innebära.  
 

LSU valberedning 

c Linda informerade att SKK skickat ut information om 
distansutbildning i föreningsteknik. Mötet betonade att det är 
bra information att förmedla ut till lokalklubbarna och 
distriktet. Kansliet skickar ut information i ett förbundsnytt.  
 
 

Distansutbildning i 
föreningsteknik  

d Linda informerade att hon varit i kontakt med representant 
från FCI Youth som vill komma i kontakt med ungdomar 
som tävlar i olika hundsporter. Kansliet har förmedlat namn 
inom Junior handling och mötet gav förslag på namn som 
kansliet förmedlar vidare.  
 

FCI Youth 

e Mötet diskuterade möjligheterna att delta på Sweden 
International Horse Show. Kornelía visade intresse för att 
komma och jobba.  

Horse Show 

§ 116  Kansliet 

a Linda rapporterade från arbetet på kansliet. Rebecka har 
påbörjat sina studier och har därmed gått på tjänstledighet. 
Bidragsansökan är inskickad och är nu under handläggning 
hos MUCF. Linda deltog tillsammans med Meta på 
samverkansmöte tillsammans med SBK, länsklubbar och 
några specialklubbar där man diskuterade samarbete, 
utmaningar vi står inför och hur vi attraherar och behåller 
medlemmar. Nästa träff blir i November.  
  

Rapport 
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b Linda informerade att hon haft möte tillsammans med 
hundsport som önskat mer tips på ämnen som omfattar 
ungdomar som kan användas till tidningen. Mötet föreslog att 
lägga till det som en punkt till mötena så kansliet kan få med 
sig tips på ämnen eller namn att förmedla vidare.  
 
 

Redaktionsråd HS + 
bilagor  

§ 117  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna.  
 
 

Lokalklubbar 

b Linda informerade att hon, Natalie och Roksana kommer ha 
ett telefonmöte angående detta efter repskapet.  
 
 

Kommittéer  

c Linda informerade att kansliet inte fått någon mer 
information från SBK. Den information som finns är att SBK 
vill tillsätta en arbetsgrupp där Sveriges Hundungdom ska 
ingå. Mötet diskuterade vem eller vilka som kan tänka sig att 
vara med i arbetsgruppen tillsammans med kansliet.  
 

Arbetsgrupp 
ungdomsverksamhet 
SBK 

d Mötet diskuterade riktlinjerna för hur valberedningen ska 
arbeta.  
 
 

Valberedningen  

§ 118  Ekonomi 

a Kansliet informerade att Johanna upprättat ett förslag till 
budget för 2020/2021 som kommer att presenteras på 
kommande representantskap.  
 

Rapport 

b Mötet tittade på bidragsbudgeten för 2019 och beslutade att 
återkomma till punkten när vi fått beslut på ansökan för 2020.  

Bidragsbudget 
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c Mötet beslöt att skattmästaren Johanna Berglund, 
förbundssekreterare Linda Widebeck samt ekonomiassistenter 
på kansliet Rebecka Ellnemar och Fanny Ahnfelt äger rätt att 
teckna Sveriges Hundungdoms konto gentemot bank- och 
plusgiro, var för sig.  
 

Teckna bank 

§ 119  Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade att under helgen som varit 
genomfördes lägret för Kroppsvallande raser.  

Rapport 

b Kansliet informerade att lägret i Åkerby hålls till helgen. Det 
har varit rörigt gällande agilityhinder men att det är nu löst. 
Alicia får låna med sig en del hinder från Mälarö 
Hundungdom och närvarar sen på lägret hela helgen.   
 

Läger 2019 med SBK 

§ 120  Repskap 2019 

a Kansliet informerade att information gått ut till samtliga 
deltagare, såväl delegater som gäster. Handlingarna postades 
enligt stadgarna den 22 augusti och bör komma till samtliga 
senast denna vecka.  
 
Arbetsgruppen inför repskapet rapporterade från sitt senaste 
möte där tema och aktiviteter planerats.  
 

Rapport 

b Linda informerade att verksamhetsberättelsen är klar. Clara 
kommer dela upp verksamhetsberättelsen mellan ledamöterna 
som ska presentera den på repskapet.  
 
 

Verksamhetsberättelse 

c Mötet informerade att verksamhetsplanen för 2020 är klar.   Verksamhetsplan 

d Mötet informerade att propositionerna inför Repskapet är 
klara.  

Proposition 
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f Mötet informerade att arbetet med att skriva nomineringar 
inför Repskapet. 

Maskotnålen 

g Mötet diskuterade nomineringen för Årets 
hundungdomsklubb. Kansliet informerade att priset kommit 
till kansliet.   
 

Årets 
hundungdomsklubb 

§ 121  Handlingkommittén 

a Linda rapporterade att kommittén haft sitt första möte sedan 
sommaruppehållet. Linda och även Natalie deltog och första 
delen av mötet fokuserade på NM i junior handling.  
 
Linda rapporterade även från några händelsen som uppstått 
under sommaren.  
   

Minnesanteckningar 

§ 122  Stockholm Hundmässa 

a Mötet undersökte intresset för att delta i SBKs aktivitetsring 
men vill lyfta punkten igen efter repskapet.   
 

SBK aktivitetsring 

§ 123  Ungdoms-SM 

a Mötet lyfte frågan om arrangör för Ungdoms-SM 2020. Arrangör  

§ 125  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat.  Instagram schema 
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§ 126 Protokoll från övriga hundvärlden bordläggs till kommande 
möte.  
 
 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 127 Klara informerade att hon blivit kontaktad av kansliet om att 
köra en Freestyleinstruktörsutbildning. Kansliet fortsätter hålla 
kontakt med Klara.   
 

Övriga frågor 

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

§ 129 Mötet beslöt att § 118 c bör omedelbart justeras.      Omedelbar justering 

§ 130 Mötet beslöt att § 118 c inte kan offentliggöras.  Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 
 

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

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
Mötesordförande                                     Justerare 
 

Natalie Johansson     Clara Widerholm                                 
      
 
 
 
  

 
Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 
 


