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Sveriges Hundungdom/UR nr 2 – 2022    
2022 –02–16    
§ 22–42 
 
Mötesprotokoll fört med Sveriges Hundungdoms ungdomsråd den 16 februari.  
   
Närvarande:  
Ordinarie ledamöter:   
Johanna Wallenqvist Berglund (vice ordförande), Johanna Ambjörn (skattmästare), Frida 
Rehnström, Roksana Wickman, Emma Lindquist, Tilde-Lu Storm, Alva Söderlund 
 
Suppleanter:  
Fanny Bergevi, Anna Höök (fr.o.m. § 36)  
 
Anmält förhinder:  
Elin Brodin (ordförande), Märtha Hammarlund 
 
Protokoll:  
Linda Widebeck, kansliet  
 
§ 22 Mötets öppnande 
 

Vice ordförande Johanna Wallenqvist Berglund hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
 
§ 23 Val av justerare 

Tilde-Lu Storm valdes att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 24 Fastställande och godkännande av dagordningen 
 

Dagordningen godkändes.  

§ 25 Ledamotsrunda med åtgärdslista 
 

Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste mötet. Roksana informerade att 
Peppkommittén har kommit igång med sitt arbete. Alva har arbetat med ledare inför Rikslägret 
samt deltagit på instruktörsutbildningen för valp- och allmänlydnad. Tilde-Lu har kontaktat 
Svenska Jägarförbundet men har inte fått något svar än samt gjort en uppdatering på instagram 
där alla i Ungdomsrådet presenteras. Frida har deltagit på årsmötet för Österåker 
Hundungdom. Emma har deltagit i mötet med Peppkommittén samt haft möte med 
Rikslägergruppen. Emma har även haft möte tillsammans med kansliet och några medlemmar 
som vill bilda Haninge Hundungdom. Fanny har deltagit i möte med Peppkommittén samt 
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Rikslägergruppen. Fanny har bland annat arbetat med att hitta föreläsare till Rikslägret. 
Tillsammans med Alva går Fanny instruktörsutbildning i valp- och allmänlydnad. Johanna WB 
ska delta på den fysiska träffen för instruktörsutbildningen i agility.  

§ 26 Föregående mötesprotokoll

a) Protokoll 1/2022

Mötet läste UR 1/2022 varpå det godkändes och lades till handlingarna. 

§ 27 Skrivelser och information

a) Ungdoms-SM 2022

Ansökan om ekonomiskt stöd förelåg från Halmstad Hundungdom. Mötet gick igenom 
underlaget och beslutade efter diskussion att ersätta Halmstad Hundungdom för deras 
utgifter gällande tävlingsveterinär. 

b) SKK valberedning

Information från Svenska Kennelklubbens valberedning förelåg. 

c) Information KF-beslut

Mötet läste ett utskick gällande benämningen av brakycefala raser. 

d) Vision 2030

Information om SKKs vision för 2030 förelåg. Mötet läste informationen och Linda 
informerade att hon och Elin deltar i en workshop gällande detta den 17 mars på kansliet. 

§ 28 Rapport från kansliet

Linda rapporterad från kansliets arbete. Information från SKKs VD har skickats ut till kansliet 
gällande släppta restriktioner. Sveriges Hundungdoms kansli fortsätter att kombinera arbete 
hemifrån och på kansliet. Lotta arbetar för fullt med att uppdatera befintliga broschyrer, agility 
är klar och även rallylydnad är i slutskedet. Ungefär hälften av klubbenkäterna har skickats in 
till kansliet och en påminnelse kommer att skickas ut till dom som är kvar. Linda och Meta har 
haft möte med tre medlemmar som är intresserade av att bilda Haninge Hundungdom.     
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§ 29 Ungdomsrådet  

a) Lokalklubbskontakt 

Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och upprättade en ny lista för 2022 ska upprättas. 
Linda informerade om Fagersta Hundungdom samt mötet med Haninge.  
 

b) Årsmöten  

Samtliga uppmanades att försöka delta på lokalklubbsårsmöte där man är kontaktperson. Frida 
har t. ex deltagit i årsmötet för Österåker Hundungdom.  
 

c) Peppkommittén 

Kommittén rapporterade att dom haft ett möte för att fördela arbetsområden. Kommittén har 
tagit fram ett informationsblad som samtliga uppmanas att läsa igenom till kommande möte.  
 
Linda informerade att kansliet hade ett möte där ett förslag om att arrangera informationsträff 
om att bilda förening diskuterades vilket mötet var positiva till.  
 

d) Årets Hundungdom  

Linda informerade att det inte funnits tid till att ta fram ett underlag och ber om att få 
återkomma via mejl med ett förslag.  
 
§ 30 Ekonomi  

a) Rapport 

Johanna A informerade om det ekonomiska läget och vad som hänt sedan senaste mötet. 

b) Bidragsbudget 2021  

Mötet gick igenom utfallet från bidragsbudgeten för 2021 som har uppdaterats sedan senaste 
mötet.  
 

c) Bidragsbudget 2022 

Mötet gick igenom förslag till bidragsbudget för 2022 och gjorde justeringar. Linda 
informerade om att Fanny (kansliet) varit i kontakt med MUCF gällande hur procenten av 
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bidraget kan fördelas.  
  

§ 31 Utbildning och verksamhet  

a) Rapport 

Mötet gick igenom kommande utbildningar och läger och såg igenom en sammanfattning som 
Meta sammanställt.  Mötet diskuterade förslag till styrelseutbildning och beslutade att varje 
lokalklubb kan skicka en deltagare utan kostnad.  
    
 

b) Läger tillsammans med SBK 

Tilde-Lu och Linda har haft mejlkontakt med Janna angående plats. Linda informerade även 
att den sista instruktören är bokad och därmed är det klart.   
 

c) Instruktörsutbildningar 

Alva och Fanny rapporterade från instruktörsutbildningen för valp- och allmänlydnad och 
inför kommande utbildningsdag för agilityinstruktörerna kommer Johanna WB att delta.  

d) UNG ledare 2022 

Linda informerade att en ansökan om fortsatt projektbidrag är inskickad till gv90 fonden. 
Besked bör komma om drygt en månad.  

§ 32 Riksläger 2022 

a) Rapport från arbetsgruppen 

Roksana, som är sammankallande för gruppen rapporterade från arbetet inför Rikslägret. 
Fanny har jobbat med att ordna föreläsare till lägret. Mötet beslutade att anmälan kan öppnas 
och delegerade det till kansliet att ordna efter att ha kollat igenom formuläret.  
 
§ 33 Representantskap 2022 

Det finns ännu ingen plats bokat för Repskapet 17-18 september.  
 

§ 34 Handlingkommittén  
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a) Minnesanteckningar 

Linda rapporterade från det senaste mötet med Handlingkommittén.   

§ 35 PR och sociala medier 

a) Instagram  

Mötet informerades om instagram schemat och Tilde-Lu kommer att fortsätta påminna 
veckans ansvarig samt hålla koll på inkomna meddelanden. Tilde-Lu föreslog några 
förändringar som mötet var positiva till.  
 
§ 36 Protokoll från övriga hundvärlden  

En mapp har skapats för att ge mötet möjlighet att läsa de senaste protokollen.    

§ 37 Övriga frågor  

Inget att rapportera.  

§ 38 Uppdatering av åtgärdslistan  

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade. 

§ 39 Omedelbar justering 

Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbart justeras.    

§ 40 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt 
ärenden som ska publiceras på webben 
 
Mötet beslöt att inte offentliggöra summan för ersättning under § 27 a.  

§ 41 Nästa möte  

Nästa möte planeras den 19-20 mars i Rotebro.   
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§ 42 Mötets avslutande  

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat. 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare   

Johanna Wallenqvist Berglund   Tilde-Lu Storm             
  
    
 

Vid protokollet  
Linda Widebeck 


