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Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd 
 
 

Protokoll 10/2022  

Datum:  2022-10-29 – 30  

Tid: Lördag: 09:00-17:00, söndag: 09:00-15:00  

Plats: SKKs kansli, Rotebro 

 

 

Omfattning: §167 - § 183 

 

 

Närvarande:   

Ordförande 

Vice ordförande 

Skattmästare 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Suppleant 

Suppleant 

Johanna Wallenqvist Berglund 

Tilde-Lu Storm 

Johanna Ambjörn 

Roksana Wickman 

Emma Lindquist 

Alva Söderlund 

Anna Höök 

Ink Norén 

Tilde Jansson 

Ellen Björs 

 

 

Anmält förhinder: Fanny Bergevi, ledamot  

Frånvarande: -  

Från kansliet Therese Palm, förbundssekreterare  

Justerare Johanna Ambjörn  

Vid protokollet Therese Palm  
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§ 167 Mötets öppnande 
  Då Fanny är borta går Tilde in som ordinarie ledamot. 
 
§ 168 Val av justerare 
  Johanna Ambjörn valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 169 Fastställande av dagordning 
  Dagordningen fastställde med några justeringar. 
 
§ 170 Ledamotsrunda med åtgärdslista 
  Alva – Inget att rapportera. 
 
  Roksana – Inget att rapportera. 
 

Johanna A – Har haft möte med Fanny på kansliet angående budget och ekonomi. 
Kommer framledes att ha regelbundna möten för att uppdatera arbetssätt. 
 
Tilde-Lu – Har varit på SBK-läger. Rapporteras under punkten verksamhet. 

 
Emma – Har gått in som adjungerad i handlingkommittén och varit med på sitt första 
möte. Emma har haft kontakt med NKU Youth-gruppen. Då hon inte kommer att 
kunna delta på mötet i november har detta uppdrag delegerats till Roksana.  
 
Anna – Meddelade att den live-sändningen som har planerats kommer att få skjutas på 
framtiden på grund av övriga prioriterade åtaganden.  
 
Ellen – Inget att rapportera.  

 
Tilde – Inget att rapportera. 
 
Ink – Inget att rapportera. 
 
Johanna WB – Har haft möte med förbundssekreterare, SKKs ordförande och SKKs 
VD samt har deltagit på SKKs Visionsturné i Uppsala. 
 

§ 171 Föregående mötesprotokoll 
a. Protokoll 7/2022 gicks igenom och lades till handlingarna. 
b. Protokoll 8/2022 gicks igenom och lades till handlingarna. 
c. Protokoll 9/2022 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

§ 172  Skrivelser och information 
Inkomna skrivelser 
a. Digitala årsmöten 2023 

Föreningskommitténs verkställande utskott har beslutat att det under 2023 ska det 
vara möjligt för SKKs medlemsorganisationer att genomföra års- och 
fullmäktigemöten digitalt. Mer info om dispenser och krav finns HÄR. 
 

b. Kallelse Kennelfullmäktige 2023 – Motioner 
Senast den 30 mars ska motioner vara inne inför Kennelfullmäktige. 

https://skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/Arsmote/digitala-ars--och-fullmaktigemoten-2022/
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Ungdomsrådet beslutade att tillsätta en liten grupp som får i uppgift att bereda 
motioner inför KF. Tilde-Lu, Johanna WB och Alva delrapporterar arbetet vid nästa 
styrelsemöte. 

 
c. Brev från SKKs valberedning 

Ungdomsrådet konstaterade att flera ledamöter i SKKs centralstyrelse avgår. 
Styrelsen diskuterade hur väl barn- och ungdomsintresset har bevakats i tidigare 
styrelsesammansättningar och vilka förslag till valberedningen som skulle vårda, 
värna och bevaka barn- och ungdomsfrågor. Styrelsen kommer att fundera till 
nästkommande möte för att komma fram till eventuella förslag. 
 

d. Protokollsutdrag från UtstK ang. junior handling 
Emma informerade om förtydligandet från Utställningskommittén. Informationen 
har överlämnats till Handlingkommittén för hantering.  
 
Alva föreslog att vi ska ta kontakt med länsklubbarna för att fråga hur vi kan stötta 
och hjälpa till med nyrekrytering. Förbundssekreteraren ser om det finns möjlighet 
att få komma till länsklubbarnas ordförandeträff för att presentera oss.  
 

e. Utbildning för erfarna årsmötesordföranden 
Johanna WB informerade om att Föreningskommittén håller utbildning för erfarna 
årsmötesordföranden och att kandidater som stämmer in på beskrivningen kan söka 
för att ytterligare förkovra sig. Förbundssekreteraren kommer att delta. 
 

f. Inbjudan SBK hundarena 
Anna, Emma, Alva och Tilde tar på sig rollen som samordnare för SBK Hundarena 
på Stockholm Hundmässa. Fokus för året kommer att belysa att vi är en påse gott 
och blandat för barn och unga. Sveriges Hundungdom är och vill vara framtiden och 
inkörsporten för övriga föreningar inom SKK. 

 
g. Möten och motioner Studiefrämjandet 2023 

Dialogmöte 2023 kommer att genomföras 20-21 februari.  
 
Förbundsstämma 2023 genomförs digitalt lördagen den 27 maj 2023. Vi kommer 
som medlemsorganisation ha möjlighet att närvara med två stycken ombud.  

 
Motionsstopp 1 mars. Ungdomsrådet beslutade att tillsätta en liten grupp som får i 
uppgift att bereda eventuella motioner. Tilde-Lu, Johanna WB och Alva 
delrapporterar arbetet vid nästa styrelsemöte. 
 

h. SKKs Specialklubbskonferens 
SKK har bjudit in till 2023 års Specialklubbskonferens som kommer att gå av stapeln 
den 28-29 januari. Ungdomsrådet beslutade att Johanna WB och Tilde-Lu deltar på 
specialklubbskonferensen och Alva Söderlund som reserv. Förbundssekreteraren 
deltar i egenskap av tjänsteman.  
 

Utgående skrivelser 
i. Skrivelse till CS angående olämpligt uppträdande samt svar från FK 
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Ungdomsrådet har skickat en skrivelse till CS angående att man ser bekymmersamt 
på den maktlöshet som råder när enskilda individer skapar oro och i värsta fall 
orsakar medlemsflvkt i föreningar, vilket kan leda till att föreningar läggs ned mot 
bakgrund av detsamma. Ungdomsrådet önskar att CS ser över vilka möjligheter som 
finns för att säkerställa medlemmars trygghet vid vistelse på klubbområdet, i sociala 
medier och i övriga sammanhang, genom att utöka de möjligheter varje enskild 
förening har att agera. 
 
Skrivelsen har skickats vidare till föreningskommittén för hantering och deras 
slutsats var att ”Kommittén anser att det arbete som pågår inom SKK, t.ex. ”Ett 
snällare hundsverige” bör belysas och att de möjligheter som medlemsorganisationen 
har i nuläget gällande disciplinåtgärder bör förtydligas. Kommittén anser att ett 
förslag om en ny disciplinåtgärd för föreningar bör utarbetas och att en proposition 
med förslaget ska tas fram till Kennelfullmäktige 2023. Kommittén beslutar att 
överlämna skrivelsen till Centralstyrelsen.” 
 
Ungdomsrådet är tacksamma för att skrivelsen är under hantering.  
 

j. Sund med hund-inspiratörer 
Ett förslag till en mindre omfattande utbildning för friskvårdsinstruktörer har 
skickats till Brukshundklubbens utskott för hundägarutbildning, för påsyn. Tanken är 
att göra ett enklare insteg, för att kunna leda grupper i fysisk aktivitet med hund. Idag 
är instruktörsutbildningen för att bli friskvårdsinstruktör, väldigt omfattande. 
Önskemålet är en mindre omfattande utbildning, där deltagarna kan leda andra för 
ökad fysisk aktivitet med hund. Arbetsnamnet för detta är Sund med hund-inspiratörer. 
 

k. Svenskt Friluftsliv 
Projektansökan för projektet ”Let´s walk about it” är nu inlämnat till Svenskt 
Friluftsliv för hantering. Syftet med detta projekt är att genom aktiviteter med låg 
ingångströskel, locka fler barn och unga att vilja vistas mer i naturen, öka sin fysiska 
aktivitetsnivå och sin sociala samvaro och på så vis närma sig friluftslivet i större 
utsträckning. Vanor som grundar sig i tidig ålder har en tendens att följa med livet ut. 
Projektet syftar också till att stärka barn och ungas kompetens och trygghet i 
ämnesområden som stärker individen inför framtiden. Ämnen som empati, 
friluftsliv, föreningsliv, allemansrätt, självledarskap, demokrati och civilkurage är 
exempel på temaområden. 

 
§ 173 Kanslirapport 
  Ett axplock: 

- Personaldagar har genomförts på Marholmen i Norrtälje. Bland annat gicks 
nästkommande årshjul igenom och samt en uppstart för vision och strategiarbete 
för kansliet.    

- Arbete med ett eventuellt samarbete med ett klädföretag har påbörjats. 
Förbundssekreteraren tog in synpunkter på detta och kommer att arbeta vidare.  

- Planering och urval inför ledarutbildningen UNG Ledare! har gjorts. Den fysiska 
träffen är planerad till helgen den 4-6 november. 

- Förbundssekreteraren har deltagit på ett erfarenhetsutbyte med bl.a. Djurskyddet 
Sverige, en MO-träff på Studiefrämjandet, föreningskommitténs möte, 
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uppstartsmöte för SKKs webbprojekt Lajka samt SKKs projekt för digital 
utbildning i värdegrund och medlemskultur.   

- MUCF har inkommit med begäran om komplettering av ansökan. Anledningen 
är att ansökan behöver skickas in innan Representantskapsmötet, därav måste vi 
komplettera med bland annat nya årsmötesprotokoll. Kompletteringen är klar 
ock inskickad.  

- I övrigt är det mycket planering inför mässan. 
 

§ 174 Ungdomsrådet 
a. Lokalklubbskontakt 

Lokalklubbsansvar fördelades ut mellan ledamöter. Emma kommer nu endast att 
ansvara för handlingteam och lokalklubbar har fördelats ut på resterande 
ledamöter i Ungdomsrådet. Fördelningen av klubbar fokuserades i mesta möjliga 
mån på att ha samma kontaktperson för lokalklubbar inom ett och samma 
distrikt.  
 

b. Fagersta Hundungdom vilande 
Alla handlingar för att lägga Fagersta Hundungdom vilande har inkommit då 
deras medlemmar och verksamhet har flyttat över till Sala Hundungdom. 
Ungdomsrådet beslutade att lägga Fagersta Hundungdom vilande.  
 

c. Rapport från möte med SKK ordförande och VD 
Minnesanteckningar från mötet med SKKs ordförande och VD gicks igenom. 
Ungdomsrådet diskuterade framför allt det önskemål som framkommit under 
mötet om ett internationellt samarbete gällande ungdomsfrågor. Detta skulle till 
exempel kunna vara en ambulerande lägervecka eller liknande. Styrelsen uppdrog 
till Ink att komma med ett förslag på hur detta skulle kunna se ut i framtiden. 
Ungdomsrådet önskar ett kontinuerligt, internationellt utbyte med 
återkommande samverkan.   
 

d. Ny skrivning JOAWC 
En uppdaterad version av regelverket gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. Regler återfinns HÄR. 
 

e. Enkät från Svenska Brukshundklubben 
Ett önskemål från Svenska Brukshundklubben har inkommit om att skicka ut en 
enkät gällande ungdomar på klubbarna. Ungdomsrådet gick igenom enkäten och 
rättade till en del sakfel. I övrigt beslutade man att Svenska Brukshundklubben 
kan skicka ut enkäten om de så önskar. Dock vill styrelsen ta del av svaren, både 
från brukshundklubbarna och hundungdomsklubbarna samt ha ett möte med 
representanter från utskottet för organisation och förbundsstyrelsen efter att 
enkäten har inkommit och sammanställts.  

 
Ungdomsrådet tycker det är olyckligt att det känns som att det i vissa avseenden 
nu är två separata spår gällande ungdomar inom Sveriges Hundungdom och 
Svenska Brukshundklubben. Ett starkare samarbete och en sömlös övergång 
från hundungdom vid 26 års ålder vore det optimala. Ungdomars möjligheter att 
växa i rollen som aktiv föreningsmänniska inom en hundungdomsklubb gynnar 
övriga föreningar på sikt. Förslag på turné för att prata med Svenska 

https://www.skk.se/sv/SHU/tavlingar--aktiviteter/juniorlandslag-i-agility/
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Brukshundklubbens distrikt och klubbar framfördes och förbundssekreteraren 
föreslog deltagande på brukshundklubbens distriktets års- alternativt 
medlemsmöten som ett alternativ.  

 
Styrelsen ser fram emot ett möte med Svenska Brukshundklubben och uppdrog 
till förbundssekreteraren att ta kontakt med UG/Utskottet för organisation och 
förbundsstyrelsen för att initiera ett sådant möte.  

 
f. Vegetariskt som standard på Representantskapsmötet 

Styrelsen diskuterade förslag om kost vid olika event och aktiviteter som 
anordnas centralt. Man konstaterade att från 2023 ska det endast finnas två 
alternativ att välja mellan vid representantskapsmötet - veganskt och kött. 
Naturligtvis kommer hänsyn att tas till allergier.  
 

g. Kommittéer  
Styrelsen diskuterade de kommittéer som finns inom Sveriges Hundungdom och 
sammansättningen av dessa. Man konstaterade att det finns ett arbete att göra 
för att dels involvera fler men kanske också utöka antalet kommittéer. Frågan 
bordlades till nästkommande fysiska möte i januari. 

 
§ 175 Ekonomi 

a. Budget 
Johanna A har tillsammans med Fanny på kansliet gått igenom årets budget mot 
utfall och ekonomin är stabil. Fanny och Johanna kommer att genomföra ett arbete 
med budget- och resultatredovisning och se om det befintliga ekonomisystemet kan 
nyttjas på ett bättre sätt för att göra uppföljning. 

b. Bidragsbudget 
Bidragsbudget och uppföljning gicks igenom och kunde konstateras god.  

 
§ 176 Utbildning/verksamhet 

a. Läger tillsammans med SBK – eftersnack 
Tilde-Lu redogjorde för årets läger tillsammans med Svenska Brukshundklubben. 
Lägret har fått fina utvärderingar och Ungdomsrådet konstaterade att det vore bra att 
få reda på vad hundungdomarna har svarat. Det kan ju skilja sig åt vad man tycker är 
bra och vad man tycker är mindre bra beroende på ålder, tillgång till bil etc.  
 

b. Representantskapsmöte - utvärdering 
Ungdomsrådet diskuterade årets representantskapsmöte och noterade förtjänster och 
utvecklingsområden inför nästa år. 
 

c. Stockholm Hundmässa – planering 
Styrelsen gick igenom planeringen inför mässan och tilldelade uppdrag för de olika 
delarna.  
 

§ 177. U-SM 2023 
a. Arrangör U-SM 

Ungdomsrådet beslutade om att tilldela arrangörskap för U-SM 2023 till Uppsala 
Hundungdom. Uppdrogs till kansliet att meddela sökande arrangörer och tacka för 
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alla fina ansökningar och uppmana till att söka nästa år igen för de som inte 
tilldelades SM år 2023. 
 

b. Skrivelse från Blekingedistriktet, Svenska Brukshundklubben 
Svenska Brukshundklubbens Blekingedistrikt har inkommit med förfrågan om att 
arrangera U-SM tillsammans med distriktet under Modprovet, en hund- och folkfest 
i Blekinge som arrangeras den 12--16 juli 2023. Ungdomsrådet är otroligt tacksamma 
över frågan men då det finns ett tidigare beslut om att SM, i möjligaste mån, ska 
hållas samman geografiskt och inte spridas över landet, väljer styrelsen att förlägga 
U-SM i bruks under 2023 hos den tilldelade arrangören Uppsala Hundungdom.  

 
Styrelsen uppdrog till förbundssekreterare att ta kontakt med 
brukshundklubbsdistriktet och se över möjlighet att samarrangera en större 
brukstävling med fokus på ungdomar i samband med Modprovet istället.  

 
§ 178 PR och sociala medier 

a. Instagram 
Tilde-Lu gick igenom Instagram och skötseln av detta. 

 
§ 179 Övriga frågor 

a. Protokoll från övriga hundvärlden 
Styrelsen rapporterade utvalda delar som berör Sveriges Hundungdom från SKK-
protokoll. 

 
- UK 3 & 4 – Pilotutbildning gymnasieutbildning, Info från Sveriges 

Hundungdom - digital agilityinstruktörsutbildning och UNG Ledare! 
- SRD – Inget att rapportera. 
- AK 1, 2, 3, 4 – Inget att rapportera. 
- KHM 4 – Inget att rapportera. 
- DK 4 – Inget att rapportera. 
- UK 2, 3, 4 – Målgruppsdiskussioner har förts.  

SKK ska arrangera European Dog Show 2026. Frågan om huruvida 
junior handling ska arrangeras då uppkom. 
Webinarie Youth comission avhölls 13 april 2022. Fanns representation 
från oss på något sätt? Styrelsen delegerade till förbundssekreteraren att 
ta reda på detta.  
Ansökan om Summer Handling Cup i junior handling har beviljats.  
Diskussioner har förts om att unga inte är intresserad av utställning 
längre. Representation fanns från handlingkommittén och en 
arbetsgrupp ska tas fram. Styrelsen reflekterade över att Sveriges 
Hundungdom inte är en del av diskussionerna.  

- NatDop 1 – Inget att rapportera. 
- JHK 3 & 4 – Inget att rapportera. 
- Kynologiska akademin 1-2 – Inget att rapportera. 
- UKK 3 – Inget att rapportera. 
- KMR – Inget att rapportera. 
- FK 3 & 4 – Öka intresse för föreningskunskap för hos unga. Kontakt 

ska tas med Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom. 
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Föreningskommittén har fått en ny adjungerad genom 
förbundssekreteraren som representerar Sveriges Hundungdom. 
 

- CS 4 & 5 – Utställningskommittén har uppmanat Sveriges 
Hundungdom att lyfta fram utställning. Under rapport om projekt 
Vision 2030 står det att arbetsgruppen har en representant för Sveriges 
Hundungdom. Ungdomsrådet har inte varit delaktig i ett sådant beslut 
och konstaterar återigen att det i vissa avseenden hade varit önskvärt 
initialt med dialog gällande representation från Sveriges Hundungdom. 
Det är viktigt att ha med barn- och ungdomsperspektivet i denna typ av 
arbete om man tar framtid och tillväxt på allvar. Deltagare i junior 
handling har minskat kraftigt. Man undersöker orsakerna.  
 

Styrelsen konstaterar efter att ha tagit del av protokoll från SKK att det i många 
avseenden finns ett underliggande likhetstecken mellan Sveriges Hundungdom och 
junior handling. Det är förvisso sant att Sveriges Hundungdom har huvudmannaskap för 
junior handling. Som SKKs utsedda ungdomsorganisation för alla 
medlemsorganisationer har dock Sveriges Hundungdom ett betydligt större uppdrag än 
så och styrelsen önskar därför få större gehör och en tydligare närvaro i diskussioner och 
beslut även i andra viktiga frågor. 

 
§ 180  Uppdatering av åtgärdslistan  
  Uppdatering av åtgärdslistan efter helgens möte genomfördes.   
 
§ 181 Omedelbar justering 

Paragraf 177 a. 
 

§ 182 Nästa möte 
  Digitalt via Zoom den 22 november kl. 18:30. 
 
§ 183 Mötets avslutande  

Ordförande tackade för ett bra samarbete under helgen och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Mötesordförande                                       Justerare   

Johanna Wallenqvist Berglund      Johanna Ambjörn       
    
 

Vid protokollet  
Therese Palm 


