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Sveriges Hundungdom/UR nr 5 – 2022    
2022–05–19     
§ 89–111 
 
Mötesprotokoll fört med Sveriges Hundungdoms ungdomsråd den 19 maj via Zoom.  
   
Närvarande:  
 
Ordinarie ledamöter:   
Elin Brodin (ordförande), Johanna Wallenqvist Berglund (vice ordförande), Roksana Wickman, 
Emma Lindquist, Tilde-Lu Storm, Alva Söderlund, Frida Rehnström 
 
Suppleanter:  
Anna Höök (fr.o.m. § 99)  
 
Anmält förhinder:  
Johanna Ambjörn (skattmästare), Märtha Hammarlund, Fanny Bergevi  
 
Protokoll:  
Linda Widebeck, kansliet  
 
§ 89 Mötets öppnande 
 

Ordförande Elin Brodin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 90 Val av justerare 

Emma Lindquist valdes att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 91 Fastställande och godkännande av dagordningen 
 

Dagordningen godkändes.  

§ 92 Ledamotsrunda med åtgärdslista 
 

Delegaterna rapporterade vad som hänt sedan det senaste mötet. Det har varit en intensiv 
period för alla med jobb, kommande studenter och examenstider. Roksana har haft möte med 
rikslägergruppen där Alva, Emma, Frida och Fanny deltog. Tilde-Lu har arbetat med förslag på 
aktiviteter för jaktintresserade ungdomar samt jobbat på med instagram. Emma har utöver 
mötet med rikslägergruppen jobbat med jakthundsaktiviteter tillsammans med Tilde-Lu. Elin 
har deltagit på SBK:s kongress tillsammans med Fanny.  
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§ 93 Föregående mötesprotokoll 

 

a) Protokoll 4/2022 

Mötet läste UR 4/2022 varpå det godkändes och lades till handlingarna. 

§ 94 Skrivelser och information 

 

a) Grillkväll med distriktet 

Mötet läste distriktets inbjudan till grillkväll med sina lokalklubbar. Ett väldigt trevligt initiativ 
och mötet hoppas att det blir stor uppslutning bland klubbarna.   
 

b) Enkätundersökning – vision 2030 

SKK:s arbete med vision 2030 har resulterat i en enkätundersökning. Mötet uppmanades att 
besvara enkäten samt tipsa andra medlemmar om den. Information skickas även ut till 
lokalklubbarna.  
 

c) Brukshunden  
 
Linda informerade om ett önskemål gällande brukshunden vilket mötet tyckte lät som ett bra 
förslag.  
 
§ 95 Kansliet 

a) Rapport 

Linda rapporterade att ett heldagsmöte på kansliet genomförts samt en personaldag hemma 
hos Lotta.  
 

b) Rekrytering 

Linda och Elin informerade att rekryteringen är klar. Ny förbundssekreterare är Therese Palm 
Ungdomsrådet hälsar Therese varmt välkommen! Therese börjar den 1 augusti och Linda går 
på semester den 20 juni och arbetar därefter sin sista dag den 29 juli.  
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§ 96 Ungdomsrådet  

a) Lokalklubbskontakt 

Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade vilka som haft årsmöten. Linda 
informerade att det fortsatt saknas en hel del handlingar från lokalklubbar och alla uppmanas 
att påminna sina klubbar. Underlaget är viktigt för att bidrag ska kunna sökas från MUCF samt 
att lokalklubbarna ska få ta del av det direktbidrag som betalas ut under hösten.  
 

b) Peppkommittén 

Mötet beslutade att bortlägga punkten till kommande fysiska möte den 11-12 juni.  
 
 

c) SBK kongress 

Elin rapporterade från SBK:s kongress där hon och Fanny deltog. Presentationen fick hållas 
väldigt sent under mötet på söndagen, så ett önskemål till kommande kongress är att be om tid 
tidigt under mötet. Elin och Fanny hade hamnat i flera bra diskussioner och eventuella 
samarbeten och Linda och Elin förbereder ett mejl med inbjudan till fortsatt kontakt gällande 
det.   
 

d) Kval ARC 
 
Mötet tog del av ett underlag från kansliet gällande en kvalplats i ARC där tävlande var 25 år 
vid kvaltävlingen men hinner fylla 26 år innan finalen. Mötet diskuterade åldersgränser 
generellt inom organisationen, såväl cuperna som Ungdoms-SM och noterade att det skiljer sig 
åt. Mötet var eniga i att försöka ha samma åldersgränser och beslutade i det här fallet att säga 
nej till personen för att göra det mest rättvist för alla inom samma åldersspann.  
 

e) Representation 2021 
 
Linda uppmuntrade samtliga att fylla i sin närvaro och representation för 2021 så att Lotta kan 
använda det i verksamhetsberättelsen.  
  
§ 97 Ekonomi  

a) Rapport 

Linda informerade kort om det ekonomiska läget och utförligare rapport presenteras vid 
kommande möte när skattmästaren är med.  

b) Bidragsbudget 2022 
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Mötet såg över bidragsbudgeten för 2022.  
  

§ 98 Utbildning och verksamhet  

a) Läger tillsammans med SBK 

Tilde-Lu och Linda informerade om hur det ser ut med anmälda till lägret och noterade att 
några grupper redan är fulla.  
 

b) JOAWC 

Linda rapporterade från Metas arbete med juniorlandslaget i agility 2022. Det är 8 ungdomar 
som kommer att resa till Finland tillsammans med familj samt två landslagscoacher. Mötet 
diskuterade att låna ut instagram till deltagarna under tävlingarna.  
   

c) Årets Hundungdom 2021 

Linda informerade att det är dåligt med nomineringar till Årets Hundungdom 2021. Mötet 
uppmanades att sprida informationen till lokalklubbarna.  

d) Agria Hundpromenad 

Agria arrangeras sin årliga hundpromenad den 21–22 maj.  
 

e) Studiebesök Kungens får  

Mötet såg över underlaget till studiebesöket hos Kungens får den 22 juni. En dag för såväl 
medlemmar som icke-medlemmar där man kan delta med sina vänner men också familj.  

f) UNG ledare! 

Linda rapporterade från arbetet med UNG ledare som i år kommer att bli en fysisk helg under 
hösten samt två digitala träffar. Lärare är likt tidigare år Ulrik Alm och Therese Palm.  

§ 99 Riksläger 2022 

a) Rapport från arbetsgruppen 

Emma rapporterade från mötet med rikslägergruppen och informerade om dom föreläsningar 
som är planerade och att det i dagsläget är 6 ledare som är bokade. Mötet önskade att kansliet 
lägger upp packlistan i gruppen vilket Linda ordnar efter mötet. Loggan och färger till tröjorna 
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är klara och Roksana sköter kontakten med Eko Reklam, Linda skickar sponsorernas loggor till 
Roksana (Agria och PrimaDog). Svenska Djurapoteket och LG apporter kommer att skicka 
sponsring till kansliet. Linda kollar upp om det finns en högtalare som kan användas under 
lägret.   
 
§ 100 Representantskap 2022 

Mötet diskuterade datum för Repskapet, dessvärre har flera från kansliet fått förhinder det 
utsatta datumet och Ungdomsrådet såg ingen annan lösning än att flytta Repskapet en helg 
framåt. Nytt datum blir 24–25 september i Upplands Väsby. Mötet beslutade även att tillfråga 
Lisa Holmgren och Märta Brandts till mötespresidium.  
 
Mötet beslutade att varje lokalklubb och distrikt kan skicka en delegat gratis och övriga 
delegater enligt kostnaden som användes under 2021.  
 
§ 101 Handlingkommittén  

a) Minnesanteckningar 

Linda rapporterade från senaste mötet med Handlingkommittén.  

b) Budget 2022 

Mötet såg över kommitténs budget för verksamhetsåret. Mötet beslutade att godkänna 
kommitténs budget för 2022.  

c) Förfrågan utställningskommittén  

Mötet läste en förfrågan från utställningskommittén och beslutade att låta Handlingkommittén 
utse en representant.   

§ 102 Stockholm Hundmässa 2022 

Det stora arbetet med Stockholm Hundmässa är inte påbörjat än, mer än vad Sveriges 
Hundungdom kommer att arrangera.  Den 3 juni arrangerar SKK:s kansli ett frukostmöte för 
att ge ut mer information.  
 
§ 103 Ungdoms-SM  

a) Vinnare 2019 
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Mötet läste det mejl som kansliet skickat ut till vinnarna under 2019 års U-SM.  

b) Monter  

Mötet diskuterade vilka från Ungdomsrådet som vill åka och jobba i monter under Ungdoms-
SM. Ett förslag var att dela monter tillsammans med Studiefrämjandet och Linda ställer frågan 
till Halmstad om dom kommer att vara där. Tilde-Lu, Anna, Johanna WB och Roksana 
kommer att vara på plats under helgen och kan representera. Tilde-Lu har även en kompis som 
kommer att hjälpa till samt ett gäng från Stockholms Hundungdom. Mötet beslutade att 
punkten lyfts igen under mötet i juni när det finns mer tid till planering.  
 
§ 104 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 lyfte att det denna vecka 
så informeras om landslaget i agility samt en tävling.  
 

b) Publicering  
 
Linda presenterade ett önskemål från kansliet gällande publicering.  
 
§ 105 Protokoll från övriga hundvärlden  

Bordläggs till kommande fysiska möte.  
 
    
§ 106 Övriga frågor  

Inget att rapportera.        

§ 107 Uppdatering av åtgärdslistan  

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.  

§ 108 Omedelbar justering 

Mötet beslöt att omedelbart justera § 100 a.  
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§ 109 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.   

§ 110 Nästa möte  

Nästa möte planeras den 11–12 juni på Syninge Kursgård.  

§ 111 Mötets avslutande  

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat. 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare   

Elin Brodin     Emma Lindquist 
  
    
 

Vid protokollet  
Linda Widebeck 


