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Sveriges Hundungdom/UR nr 3 – 2022    
2022–03–19 – 20     
§ 43–65 
 
Mötesprotokoll fört med Sveriges Hundungdoms ungdomsråd den 19-20 mars.  
   
Närvarande:  
Ordinarie ledamöter:   
Elin Brodin (ordförande), Johanna Wallenqvist Berglund (vice ordförande), Johanna Ambjörn 
(skattmästare), Frida Rehnström, Roksana Wickman, Emma Lindquist, Tilde-Lu Storm, Alva 
Söderlund, Märtha Hammarlund 
 
Suppleanter:  
Fanny Bergevi, Anna Höök (t.o.m. § 58)  
 
Anmält förhinder:  
 
Protokoll:  
Linda Widebeck, kansliet  
 
§ 43 Mötets öppnande 
 

Ordförande Elin Brodin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 44 Val av justerare 

Märtha Hammarlund valdes att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 45 Fastställande och godkännande av dagordningen 
 

Ordförande Elin Brodin önskade göra ett tillägg under § 48 och därefter godkändes 
dagordningen.  

§ 46 Ledamotsrunda med åtgärdslista 
 

Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste mötet. Johanna WB rapporterade 
att hon deltagit på en extrastämma med Studiefrämjandet där val av ny förbundsordförande 
genomfördes samt haft möte med Lunds Hundungdom där även Linda och Meta från kansliet 
deltog. Roksana har arbetat på med Peppkommittén samt Rikslägret som ska ha möte under 
helgen. Alva har blivit inbjuden till kommande möte med redaktionsrådet för Hundsport i 
april. Anna informerade att hon har blivit invald till ordförande i Östra Svealand Hundungdom 
och att distriktet öppnat anmälan till ett U-DM. Tilde-Lu har deltagit på möte tillsammans med 
Linda och Janna angående lägret ihop med SBK i september. Emma har deltagit på årsmötet 



  
 

2 
 

för Skarpnäck Hundungdom. Fanny och Tilde-Lu har tillsammans tittat på lite uppdateringar 
för instagram och Elin har deltagit på workshop tillsammans med SKKs visionsarbete med 
Linda från kansliet.  
 
 
§ 47 Föregående mötesprotokoll 

 

a) Protokoll 2/2022 

Mötet läste UR 2/2022 varpå det godkändes och lades till handlingarna. 

§ 48 Skrivelser och information 

 

a) SKKs vision 2030 

Elin och Linda rapporterade från deras deltagande i SKKs workshop gällande vision 2030. 
Workshopen arrangerades på SKKs kansli och deltog gjorde representanter från 
centralstyrelsen, ledningsgruppen på SKK samt Svenska Brukshundklubben. 
 

b) Tidningen Pets 

Information från Tidningen Pets förelåg. Mötet delegerade till Johanna WB, Linda, Märtha 
samt Tilde-Lu att sammanställa förslag till svar på frågorna.  
 

c) SKKs ställningstagande  

Mötet läste SKKs ställningstagande gällande situationen i Ukraina.  
 

d) Djurens Helg 2022 

Mötet tog del av information gällande Djurens helg 2022 som tyvärr ställs in.  

e) Minnesfond 

Mötet noterade att anmälningstiden för Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens minnesfond är 
öppen till och med 31 mars. Information har publicerats på såväl hemsida som sociala medier. 
Mötet delegerade till veckans instagramansvarig, Märtha, att göra ett inlägg under helgen och 
publicera på instagram och facebook.  
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f) Arvsfonden

Elin informerade om ett mejl som inkommit gällande Allmänna arvsfonden. Mötet diskuterade 
frågan och delegerade till Linda att besvara mejlet genom att tacka för erbjudandet men att det 
inte är aktuellt i dagsläget.  

g) Ordförandeträff

Elin informerade om att länsklubbarna ska ha ordförandeträff i Upplands Väsby 9-10 april. 
Linda tar kontakt med Birgitta Bernhed och ber om lite mer information.  

§ 49 Rapport från kansliet

Linda rapporterad från kansliets arbete. Lotta arbetar för fullt med att uppdatera befintliga 
broschyrer samt sammanställning av klubbenkäterna. En påminnelse för dom klubbar som inte 
har skickat in klubbenkäten har skickats ut. Linda informerade även om att två studiebesök 
från gymnasieskolor är inplanerade. En praoelev kommer att spendera några dagar på kansliet, 
förhoppningsvis under något av studiebesöken. Linda och Meta har haft ett möte med ett 
eventuellt samarbete.  

§ 50 Ungdomsrådet

a) Lokalklubbskontakt

Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade vilka som haft årsmöten. 

b) Inträdesansökan

Kansliet informerade om att Sala Hundungdom har skickat in en inträdesansökan. Mötet tog 

del av inträdesansökan och uppstartsbidrag beviljades. Ungdomsrådet hälsar Sala 
Hundungdom varmt välkomna! 

c) Peppkommittén

Kommittén informerade om det skrivna materialet, som samtliga delegerades att läsa igenom 
och komma med kommentarer i dokumentet. Mötet diskuterade en framtida informationsträff 
tillsammans med lokalklubbarna och delegerade till Peppkommittén att fortsätta arbeta på ett 
förslag.  



  
 

4 
 

d) Årets Hundungdom  

Linda informerade att formulär och nyhet är publicerade på hemsidan. Tilde-Lu hjälper till att 
informera på instagram.  
 

e) SBK kongress 2022 

Ungdomsrådet noterade att det inte kommit någon inbjudan till SBKs kongress 2022, mötet 
beslutade trots detta att Elin och Fanny representerar Sveriges Hundungdom om vi får 
möjligheten att delta.  
 
§ 51 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. Mötet noterade särskild den summa som kommer att föras över till 2022.  
 

c) Bidragsbudget 2022 

Mötet gick igenom bidragsbudgeten för 2022.  
  

§ 52 Utbildning och verksamhet  

a) Rapport 

Mötet gick igenom kommande utbildningar och läger och såg igenom en sammanfattning som 
Meta på kansliet sammanställt. Mötet diskuterade styrelseutbildningen och hoppas att ett större 
intresse kan uppstå under hösten och att utbildningen istället kan arrangeras då. Tilde-Lu 
upprättade en lista under schemat för instagram där aktuella aktiviteter kan skrivas in för att 
sedan publiceras.   
    
 

b) Läger tillsammans med SBK 
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Tilde-Lu och Linda informerade att plats nu är klart inför lägret, såväl instruktörer. Mötet 
diskuterade om det kunde vara ett alternativ att lägga till agility som en gren igen. Linda och 
Tilde-Lu får diskutera frågan vidare med Janna.    
 
 

c) Instruktörsutbildningar 

Alva och Fanny rapporterade från instruktörsutbildningen för valp- och allmänlydnad som 
närmar sig examination. Johanna WB kunde dessvärre inte delta på det fysiska tillfället under 
instruktörsutbildningen i agility, som fick byta datum på grund av sjukdom.  
  

d) JOAWC 

Mötet såg igenom inkomna anmälningar till JOAWC och tryckte på att marknadsföra det mer i 
sociala medier samt ta kontakt med SAgiK.   

§ 53 Riksläger 2022 

a) Rapport från arbetsgruppen 

Ordförande, Elin, föreslog att arbetsgruppen ges tillfälle att sitta tillsammans och arbeta med 
lägret. Arbetsgruppen rapporterade därefter om status inför lägret.  
 

b) Budget 2022 

Mötet såg över arbetsgruppens förslag till budget och beslutade att godkänna budgeten för 
2022.  

§ 54 Representantskap 2022 

Mötet diskuterade förslag på plats till Repskapet, ett antal platser är kontaktade och många har 
tyvärr fullbokat på grund av bröllop.  
 
§ 55 Handlingkommittén  

a) Minnesanteckningar 

Linda och Märtha rapporterade från det senaste mötet med Handlingkommittén som till stor 
del handlade om representation för 2022. Mötet diskuterade även en skrivelse som 
Handlingkommittén lämnat in till Utställningskommittén och skickade med Märtha ett antal 
punkter att lyfta under kommande möte.  
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§ 56 Stockholm Hundmässa 2022 

Kansliet har fått frågan om vad för tävlingar och aktiviteter vi vill ha på mässan 2022. 
Förhoppningen är att genom finaltävlingar i våra cuper tillsammans med Agria. Utöver det 
kommer det givetvis att vara en monter där UR är med och bemannar.  
 
§ 57 Ungdoms-SM  

a) Halmstad 2022 

Mötet diskuterade Ungdoms-SM 2022 och flera är intresserade av att åka dit och jobba i 
monter.  

b) Arrangör 2023  

Mötet noterade att vi saknar arrangör för 2023 och tryckte på att det kan börja marknadsföras 
att vi söker arrangör bland lokalklubbarna. 

§ 58 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.  
 
§ 59 Protokoll från övriga hundvärlden  

Mötet läste följande protokoll och noterade: 
 
UtstK 1 – Minnesanteckningar från Handlingkommittén  
UKK 5 – Information om ny konsumentköplag  
UK 1 – Pilotutbildning till gymnasieelever till hundfrisörer  
CS 1 – Gymnasium med inriktning på hundfrisörer  
DK 1 – Återkoppling från kursen i bedömning och anatomi där nästa steg är att identifiera 
mentorer  
FK 6 – Förtydligande gällande typstadgarna som är på remiss. Utbildning i digital 
mötesordförande genomförs.  
 
Inget att rapportera:  
Jhk nr 1 
Ag-Standard 1  
AK 1  
KHM 1 
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KSS 1  
KUS 1 
NatDop 1  
Ptk 1 
 
    
§ 60 Övriga frågor  

Mötet lyfte att det är dags att informera om att nominera till Maskotnålen 2022.   

§ 61 Uppdatering av åtgärdslistan  

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade. 

§ 62 Omedelbar justering 

Mötet beslöt att omedelbart justera § 50 b.      

§ 63 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 § 50 b.  

§ 64 Nästa möte  

Nästa möte planeras den 20 april kl. 18:30 via Zoom.  

§ 65 Mötets avslutande  

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat. 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare   

Elin Brodin     Märtha Hammarlund 
  
    
 

Vid protokollet  
Linda Widebeck 


