
  
 

1 
 

    
Sveriges Hundungdom/UR nr 4 – 2022    
2022–04–20     
§ 66–88 
 
Mötesprotokoll fört med Sveriges Hundungdoms ungdomsråd den 20 april via Zoom.  
   
Närvarande:  
Ordinarie ledamöter:   
Elin Brodin (ordförande), Johanna Wallenqvist Berglund (vice ordförande), Johanna Ambjörn 
(skattmästare), Roksana Wickman, Emma Lindquist, Tilde-Lu Storm, Alva Söderlund 
 
Suppleanter:  
Fanny Bergevi, Anna Höök (frånvarande mellan §73 - §76) 
 
Anmält förhinder:  
Märtha Hammarlund, Frida Rehnström 
 
Protokoll:  
Linda Widebeck, kansliet  
 
§ 66 Mötets öppnande 
 

Ordförande Elin Brodin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 67 Val av justerare 

Anna Höök valdes att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 68 Fastställande och godkännande av dagordningen 
 

Dagordningen godkändes.  

§ 69 Ledamotsrunda med åtgärdslista 
 

Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste mötet. Roksana har arbetat med 
rikslägret och ett nytt möte ska planeras in med arbetsgruppen. Alva informerade att hon 
deltagit på redaktionsrådet med Hundsport och lyfte flera punkter som hade diskuterats. 
Johanna WB har haft kontakt med Lunds Hundungdom som inte har kunnat genomföra något 
årsmöte än, kansliet kommer att stötta Johanna WB i kontakten med klubben. Anna har haft 
fullt upp med att förbereda inför U-DM som distriktet arrangerar. Tilde-Lu har efter många 
försök fått kontakt med Svenska Jägareförbundet samt förberett lite förslag till instagram. 
Emma har arbetat med rikslägret, framförallt med att få tag i ledare där det fortfarande saknas 
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några. Fanny har även hon arbetat med rikslägret, framförallt med föreläsningen om 
räddningshundar. Johanna A har arbetat med underlag till ekonomi och Elin har anmält sig till 
kongressen tillsammans med SBK samt haft kontakt med kansliet angående kommande 
rekrytering. 
 
 
§ 70 Föregående mötesprotokoll 

 

a) Protokoll 3/2022 

Mötet läste UR 3/2022 varpå det godkändes och lades till handlingarna. 

§ 71 Skrivelser och information 

 

a) Beslut om organisationsbidrag 

Information från MUCF och organisationsbidrag förelåg.   
 

b) Information om SKK utställning 

Mötet läste ett utskick gällande arbetet med SKK utställning.  
 

c) Domarutbildning rallylydnad  

Mötet tog del av inbjudan till domarutbildning i rallylydnad arrangerad av SBKs 
Upplandsdistrikt.  

d) Ordförandeträff 

Linda informerade mötet om att hon varit i kontakt med Birgitta Bernhed om 
ordförandeträffen och kommit fram till att Ungdomsrådet deltar vid ett senare tillfälle under 
2022.  
 

e) Tidningen Pets 

Mötet tog del av det färdiga materialet som kommer att publiceras i tidningen Pets.  

§ 72 Kansliet 
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a) Rapport

Linda rapporterad från kansliets arbete där bland annat ett av två studiebesök från 
gymnasieskola är genomfört. Meta och Linda höll en presentation med quiz och delade ut 
material. Nästa studiebesök blir senare i april.  

b) Personal

Linda informerade om kommande rekrytering på kansliet. Linda kommer att börja arbeta som 
kommittésekreterare på Svenska Kennelklubben och avslutar därmed sin anställning hos 
Sveriges Hundungdom den 29 juli. Detta innebär att tjänsten som Förbundssekreterare 
kommer att utlysas som en tillsvidareanställning med provanställning. Elin arbetar med kansliet 
i rekryteringen.

c) Ulla Segeström & Bertil Sted-Grens minnesfond

Linda rapporterade att hon haft möte tillsammans med SKKs VD Kees samt Peter Fugelstad 
från STOKK angående bidrag från Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens minnesfond. Det 
hade kommit in bra ansökningar och flera beviljades medel till sina resor.  

d) FCI Youth Commission

Linda rapporterade från webinarium med FCI Youth Commission. 

§ 73 Ungdomsrådet

a) Lokalklubbskontakt

Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade vilka som haft årsmöten. Johanna 
WB informerade om sin kontakt med Lunds Hundungdom. Linda rapporterade att hon haft 
kontakt med en brukshundklubb som är intresserad av att höra mer om att bilda en 
Hundungdosmsklubb. Samtliga uppmanades att se över dokumentet och om det saknas 
handlingar från klubbar ska dessa kontaktar. Tilde-Lu kan även påminna via instagram. 
Klubbar som inte skickar in handlingar får inte ta del av direktbidraget från MUCF.   

b) Peppkommittén

Kommittén informerade om det skrivna materialet, som samtliga delegerades att läsa igenom 
och komma med kommentarer i dokumentet. Deadline för att lämna kommentarer är 19 maj. 
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c) Årets Hundungdom 2021 

Linda informerade att formulär och nyhet är publicerade på hemsidan och några nomineringar 
har kommit in. Tilde-Lu hjälper till att fortsatt informera på instagram.  
 

d) Ny i styrelse  

Linda informerade att Meta uppdaterat utifrån Ungdomsrådets kommentarer.   
 

e) SBK kongress 2022 

Elin och Fanny informerade att dom är anmälda till SBKs kongress men att ingen mer 
information inkommit. Linda kontaktar Katarina på SBK då Fanny inte fått någon bekräftelse.  

f) Kommande möten 

Linda informerade om kommande möten där det är två fysiska helger inplanerade. Förslaget är 
att ändra mötet i maj till ett digitalt möte en vardag och sedan köra fysiskt möte 11-12 juni. 
Mötet beslutade att ställa in mötet den 14-15 maj och istället ett digitalt möte den 19 maj 18:30. 
Linda kontaktar Syninge Kursgård angående mötet i juni.  
 
§ 74 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 som blivit 
fastställd sedan senaste mötet och även blivit inrapporterad till MUCF.  
 

c) Bidragsbudget 2022 

Mötet gick igenom bidragsbudgeten för 2022 där det finns medel kvar att bevilja. Mötet 
diskuterade möjligheten att lägga det på Stockholm Hundmässa där det finns en del 
montermaterial som behöver uppdateras.   
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§ 75 Utbildning och verksamhet  

a) Rapport 

Mötet gick igenom kommande utbildningar och läger. Linda rapporterade från föreläsningen 
med Johan Andersson som hade många deltagare som ställde intressanta frågor. Den 11 april 
hade Klara Wallman prova-på och studiebesök i sin hundhall, det var 6 anmälda med i 
slutändan deltog endast 2 personer. Kommande föreläsningen med Missing People kommer 
tyvärr att ställas in och genomföras senare under året, förslagsvis under den senare delen av 
hösten.  
    
 

b) Läger tillsammans med SBK 

Tilde-Lu och Linda informerade att anmälan till lägret har öppnat och några anmälningar har 
redan kommit in. Samtliga uppmanades att tipsa lokalklubbar samt informera på instagram.  
 

c) JOAWC 

Mötet såg igenom inkomna anmälningar till JOAWC där anmälningstiden nu har gått ut. 
Glädjande att se 10 anmälda deltagare som kommer att kontaktas under kommande vecka.  

d) UNG ledare 

Linda informerade att organisationen blivit beviljade medel för projektet även detta år och 
planeringen är igång.  

e) SvJF 

Tilde-Lu rapporterade att hon äntligen fått tag ungdomsansvarig på Svenska Jägareförbundet 
(SvJF). SvJF är positiva till att genomföra aktiviteter tillsammans, framförallt på lokal nivå. Alla 
kretsar inom SvJF  har inte ungdomsverksamhet, men det är inget hinder från deras sida att 
arrangera aktiviteter på sådana platser. Ungdomsansvarig informerade även om vad dom 
bedriver för ungdomsverksamhet.  
 
§ 76 Riksläger 2022 

a) Rapport från arbetsgruppen 

Roksana rapporterade att Klara Wallman har tackat ja till att vara lägerförälder. Fanny 
rapporterade även från sitt arbete med föreläsning om räddningshundar. Emma informerade 
att Svenska Djurapoteket kommer att vara med och sponsra. Johanna A och Roksana 
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återkommer med förslag på tryck till tröjor och t-shirts.  
 

§ 77 Representantskap 2022 

Linda informerade om två förslag till mötesplatser. Efter diskussion beslutade mötet att 
arrangera mötet i Upplands Väsby likt 2021.  
 
§ 78 Handlingkommittén  

a) Minnesanteckningar 

Linda rapporterade från senaste mötet med Handlingkommittén.  

§ 79 Stockholm Hundmässa 2022 

Det stora arbetet med Stockholm Hundmässa är inte påbörjat än, mer än vad Sveriges 
Hundungdom kommer att arrangera.   
 
§ 80 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.  

§ 81 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 att vi arrangerade 
tävling för att fira att vi fått 2000 följare. Tilde-Lu tar fram ett förslag på hur tävlingen kan 
arrangeras och skickar till kansliet.  
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§ 82 Protokoll från övriga hundvärlden  

Bordläggs till kommande fysiska möte.  
 
    
§ 83 Övriga frågor  

Johanna WB lyfte att hon blivit inbjuden till att delta i ett möte med kommittén för 
marknadsföring av rashundar, en fortsättning på workshop från Kennelfullmäktige 2021.      

§ 84 Uppdatering av åtgärdslistan  

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade. 

§ 85 Omedelbar justering 

Mötet beslöt att det inte fanns någon punkt som behövde omedelbart justeras.       

§ 86 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 får offentliggöras.   

§ 87 Nästa möte  

Nästa möte planeras den 19 maj 18:30 via Zoom.  

§ 88 Mötets avslutande  

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat. 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare   

Elin Brodin     Anna Höök   
    
 

Vid protokollet  
Linda Widebeck 


