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Sveriges Hundungdom/UR nr 1 – 2022    
2022 –01–22    
§ 1–21 
 
Mötesprotokoll fört med Sveriges Hundungdoms ungdomsråd den 22 januari.  
   
Närvarande:  
Ordinarie ledamöter:   
Elin Brodin (ordförande), Johanna Wallenqvist Berglund (vice ordförande), Johanna Ambjörn 
(skattmästare), Frida Rehnström, Roksana Wickman, Emma Lindquist, Tilde-Lu Storm, Märtha 
Hammarlund, Alva Söderlund (närvarande från § 8 a) 
 
Suppleanter:  
Fanny Bergevi, Anna Höök 
 
Anmält förhinder:  
 
Protokoll:  
Linda Widebeck, kansliet  
 
§ 1 Mötets öppnande 
 

Ordförande Elin Brodin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 2 Val av justerare 

Fanny Bergevi valdes att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 3 Fastställande och godkännande av dagordningen 
 

Dagordningen godkändes.  

§ 4 Ledamotsrunda med åtgärdslista 
 

Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste mötet. Styrelsen har haft härlig 
ledighet över jul och nyår men ändå hunnit med en del UR-arbete.  
 
Roksana har bland annat arrangerat ett digitalt möte med Rikslägergruppen. Anna deltog i 
mötet med Rikslägergruppen och har även funderat över att arrangera en livesändning under 
ett UR möte. Märtha har haft möte med Handlingkommittén samt varit nere i Munkedal 
tillsammans med Frida för att hjälpa till under SM i handling. Tilde-Lu har börjat arbeta på ett 
mejl att skicka till Svenska jägareförbundet samt skrivit ett reportage tillsammans med Lotta till 
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Brukshunden från lägret tillsammans med SBK. Emma har undersökt platser inför Repskapet 
samt deltagit i mötet med Riklägergruppen. Fanny har varit med på mötet med 
Rikslägergruppen samt börja undersöka vem/vilka som kan föreläsa under Rikslägret. Fanny 
har även tillsammans med Peppkommittén spånat på idéer kring informationsblad om Sveriges 
Hundungdom och att bilda förening. Johanna A har deltagit i mötet med Rikslägergruppen. 
Elin har tittat på att avsluta projektet för att starta förening och lämna över underlaget till 
Peppkommittén.  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 

 

a) Protokoll 10/2021 

Mötet läste UR 10/2021 varpå det godkändes och lades till handlingarna. 

§ 6 Skrivelser och information 

 

a) Beslut MUCF 

Information om beviljat statsbidrag från MUCF förelåg. 

b) Överföring av medel MUCF 

Information om att oförbrukat medel från föregående år får föras över till 2022 förelåg. Mötet 
uppdrog Fanny på kansliet att förbereda underlaget som ska redovisas till MUCF senast 1 april 
2022.  
 

c) Tidningen Pets 

Linda har efter samtal med Helena på SKKs medlemsservice beslutat att inte delge tidningen 
Pets uppgifter för våra medlemmar för att skicka ut provexemplar, detta för att medlemmarna 
inte medgivit att vi lämnar ut deras personuppgifter. Tidningen Pets kommer att återkomma till 
kansliet eller UR i mars gällande en intervju som publiceras i tidningen under sommaren.  
 

d) SDHK 

En mötesinbjudan från SDHK, Svenska Dvärghundsklubben, förelåg. 

e) Covid-19 
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Mötet läste SKKs information gällande covid-19. 

§ 7 Rapport från kansliet 

Linda rapporterad från kansliets arbete. Samtliga jobbar främst hemifrån i och med den ökade 
smittspridningen. Fanny och Meta har arrangerat en digital informationsträff gällande LOK-
stöd. Linda uppmanade samtliga att vid kontakt med klubbarna informera om LOK-stödet då 
det fortsatt är många klubbar som inte söker. Vid årsskiftet skickades dom sista 
medlemslistorna för 2021 till samtliga lokalklubbar samt ras-, special- och verksamhetsklubbar 
som det finns ett samarbetsavtal med. Kansliet har fått ny information från SKKs VD, Kees, 
gällande covid-19, bland annat ställs alla externa möten in och därmed även det fysiska UR 
mötet.  
 
§ 8 Ungdomsrådet  

a) Lokalklubbskontakt 

Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och upprättade en ny lista för 2022. Linda 
informerade om en klubb som kontaktat kansliet om uppstart, Emma visade intresse för att 
vara behjälplig och delta på ett eventuellt uppstartsmöte.  
 

b) Årsmöten  

Samtliga uppmanades att försöka delta på lokalklubbsårsmöte där man är kontaktperson. 
Innebär deltagandet resekostnader för delegaterna lämnar underlag för ersättning in till Fanny 
på kansliet.  
 

c) Peppkommittén – vilande kapital  

Kommittén rapporterade att ett möte planeras. Elin lyfte arbetet med att kartlägga vilka 
underlag det finns för att starta förening hos andra föreningar. Ett arbete som Elin gjort 
tillsammans med Johanna WB. Elin informerade att hon och Johanna WB ska avsluta arbetet 
och därefter kan det lämnas över till Peppkommittén.   
 

d) SBK kongress  

Elin informerade att SBK kongress genomförs den 7-8 maj i Stockholm. Ambitionen från SBK 
är att arrangera ett fysiskt årsmöte och då kommer Sveriges Hundungdom bli inbjudna att 
delta.  
 

e) Årets Hundungdom  
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Mötet diskuterade alternativ till Årets Hundungdom 2021 då det är inställt. Alternativet är att 
utse vinnare under andra premisser i samtliga hundsporter som ingår i Årets Hundungdom, 
och involvera junior handling. Förslaget är att medlemmar mellan 6 och 25 år kan nominera sig 
själva eller andra medlemmar, genom att nominera någon som har åstadkommit något 
anmärkningsvärt, t. ex tävlingsresultat, träning, egna mål etc. Mötet betonade att det är viktigt 
att det inte är det bästa tävlingsresultatet som alltid vinner, utan en annan prestation som att t. 
ex övervinna ett problem man har med sin hund inom en hundsport är också anmärkningsvärt.  
 
Det är Ungdomsrådet som beslutar om vinnare utifrån inkomna nomineringar. Mötet 
delegerade till Linda och kansliet att formulera ett förslag som Ungdomsrådet sedan tar ett 
mejlbeslut om.   
 
Årets Hundungdom för 2022 kan förhoppningsvis arrangeras som vanligt.  
 
§ 9 Ekonomi  

a) Rapport 

Johanna A informerade om det ekonomiska läget och vad som hänt sedan senaste mötet. 
Fanny, kansliet, har börjat förbereda för utfall 2021.  

b) Bidragsbudget 2021  

Mötet gick igenom utfallet från bidragsbudgeten för 2021. Linda gick igenom några punkter 
som hon och Fanny, kansliet, diskuterat under ett möte i veckan.  
 

c) Bidragsbudget 2022 

Mötet gick igenom förslag till bidragsbudget för 2022 och gjorde några tillägg.  

d) Direktbidrag 

Diskussion kring det direktbidrag som betalas ut till lokalklubbar som inkommer med 
handlingar från årsmöte. Mötet noterade vilka klubbar som har mindre än 60% medlemmar 
mellan 6 och 25 år och därmed inte kan räknas med i bidragsansökan till MUCF.  
 
Mötet delegerade till kansliet att skicka ut mejl till alla klubbar, med information om vad 
procenten betyder. Mötet beslutade vidare att klubbar som ligger under 60% medlemmar ska 
informeras tydligare i mejlet om situationen samt delges möjlighet till att få stöttning i arbetet. 
Mejlet får gärna innehålla tips för vad klubbarna kan göra för att jobba mot att få in fler unga 
medlemmar. Mötet lyfte en klubb som till 2021 hamnat under 60% medlemmar mellan 6 och 
25 år där klubben på ett bra sätt använt sina sociala medier till att värva fler unga medlemmar.  
 
Mötet avslutade diskussionen med att lyfta förslag till kommande år, 2023, där Nästa steg där 
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klubbar som inte uppfyller, eller tydligt inte börjat arbeta mot att förändra situationen, riskerar 
att få ett lägre bidrag. Beslut kring ändrade förhållanden kring bidraget lyfts åter mot slutet av 
året.  
 
 
§ 10 Utbildning och verksamhet  

a) Rapport 

Mötet gick igenom kommande utbildningar och läger. Kommande aktiviteter presenteras 
under respektive punkt och utöver det har kansliet diskuterat möjligheten till en fysisk 
styrelseutbildning i vår.  
    
 

b) Läger tillsammans med SBK 

Tilde-Lu och Linda har haft mejlkontakt med Janna angående plats. Det är fortsatt osäkert om 
lägret blir i Åkerby eller om det blir en ny plats. Linda har bokat tre av fyra instruktörer och 
Jonna Smedberg är tillfrågad och att vara instruktör för freestyle.  
 

c) Instruktörsutbildning A1 agility 

Första tillfället på den digitala instruktörsutbildningen i agility har arrangerats och Meta deltog 
från kansliet. Det var ett lyckat upplägg och ett bra första tillfälle.  
 

d) Instruktörsutbildning valp- och allmänlydnad 

Den 29–30 januari är det första tillfället på instruktörsutbildningen. Linda har haft möte med 
deltagarna samt Camilla Harju för att säkerställa att alla känner sig okej med en fysisk 
utbildning. Det var ett bra möte där överenskommelsen blev att samtliga tar snabbtester innan 
första utbildningstillfället och kansliet åker till stugan under kommande vecka för att ställa i 
ordning och se så att det går att hålla avstånd.  
 

e) JOAWC 

Ingen har anmält till JOAWC men det är långt kvar tills anmälan stänger. Samtliga uppmanas 
att peppa för att anmäla sig till landslaget och om cirka en månad kan nya inlägg publiceras på 
instagram och facebook.  
 

f) Digital föreläsning 

Linda informerade att Anna Larsson, 3vallare, tillfrågats om att arrangera en digital föreläsning 
och belöningsutveckling för våra medlemmar. En föreläsning som skulle vara gratis för alla 
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medlemmar i Sveriges Hundungdom mellan 6 och 25 år.   
  

§ 11 Riksläger 2022 

a) Rapport från arbetsgruppen 

Roksana, som är sammankallande för gruppen rapporterade från det senaste mötet. Anmälan 
kan öppnas i februari men att vi avvaktar med betalningen. Rikslägergruppen ska ha nästa möte 
i mars i samband med UR möte. Linda lägger ut bekräftelsen från Ånnaboda i arbetsgruppens 
mapp.  
 
§ 12 Representantskap 2022 

Det finns ännu ingen plats bokat för Repskapet 17-18 september. Emma har tagit in offerter 
från några ställen och framförallt ett ställe där hon tar fortsatt kontakt. Kommande vecka 
kommer kansliet skicka ut inbjudan samt lista över antal ombud som klubbarna kan skicka.  
 
§ 13 Handlingkommittén  

a) Minnesanteckningar 

Märtha rapporterade från det senaste mötet med Handlingkommittén. Bland annat så kommer 
kommittén få ett nytillskott.  

§ 14 PR och sociala medier 

a) Instagram  

Mötet informerades om instagram schemat och uppmanade alla att fortsätta påminna veckans 
ansvarig. Mötet beslutade att Tilde-Lu sköter meddelanden som kommer in, samt påminner 
delegaterna om schemat.  
 

b) Facebook  

Linda lyfte frågan om vad mötet önskar se på sidan. Mötet var enigt om att kanalen bäst 
används till att informera om kommande aktiviteter.  

§ 15 Protokoll från övriga hundvärlden  
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Linda publicerar protokoll i en mapp och noterar mötet när dom går att läsa.  

§ 16 Övriga frågor  

Inget att rapportera.  

§ 17 Uppdatering av åtgärdslistan  

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade. 

§ 18 Omedelbar justering 

Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbart justeras.    

§ 19 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt 
ärenden som ska publiceras på webben 
 
Mötet beslöt att det inte fanns någon punkt som inte bör offentliggöras. 

§ 20 Nästa möte  

Nästa möte planeras den 16 februari via Zoom.  

§ 21 Mötets avslutande  

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat. 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare   

Elin Brodin                Fanny Bergevi 
    
 

Vid protokollet  
Linda Widebeck 


