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Sveriges Hundungdom/UR nr 6 – 2022    
2022–06–11–12     
§ 112–§ 134 
 
Mötesprotokoll fört med Sveriges Hundungdoms ungdomsråd den 11–12 juni.  
   
Närvarande:  
 
Ordinarie ledamöter:   
Elin Brodin (ordförande), Johanna Wallenqvist Berglund (vice ordförande), Johanna Ambjörn 
(skattmästare), Roksana Wickman, Emma Lindquist, Alva Söderlund 
 
Suppleanter:  
Anna Höök, Fanny Bergevi   
 
Anmält förhinder:  
Märtha Hammarlund, Tilde-Lu Storm, Frida Rehnström 
 
Protokoll:  
Linda Widebeck, kansliet  
 
§ 112 Mötets öppnande 
 

Ordförande Elin Brodin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 113 Val av justerare 

Johanna Wallenqvist Berglund valdes att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 114 Fastställande och godkännande av dagordningen 
 

Emma önskade göra ett tillägg under § 121 och därefter godkändes dagordningen. 

§ 115 Ledamotsrunda med åtgärdslista 
 

Delegaterna rapporterade vad som hänt sedan det senaste mötet. Roksana har framförallt 
arbetat inför rikslägret. Alva, Emma och Tilde-Lu har haft ett möte gällande förslag på 
aktiviteter tillsammans med jakthundsklubbar. Emma har även arbetat inför rikslägret, 
framförallt med sponsorer och att få klart med alla ledare. Fanny har deltagit på möte med 
rikslägergruppen samt haft kontakt med Britta angående vattenaktiviteten på rikslägret. 
Johanna A rapporterade att tröjorna inför rikslägret är beställda och Elin har påbörjat sitt 
förord till verksamhetsberättelsen.   
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§ 116 Föregående mötesprotokoll 

 

a) Protokoll 5/2022 

Mötet läste UR 5/2022 varpå det godkändes och lades till handlingarna. 

§ 117 Skrivelser och information 

 

a) Kontroll av medlemskap SBK 
 
Mötet läste ett utskick från Svenska Brukshundklubben gällande kontroll av medlemskap vid 
tävlingar. Mötet noterade att det inte går att kontrollera medlemskap via SBK tävling och att 
det är den som tävlar som måste visa upp att man har ett aktivt medlemskap. 
 

b) Grillkväll med distriktet 
 
Anna informerade om den kommande aktivitet med distriktet. I dagsläget är det inte så många 
klubbar som är anmälda men distriktet hoppas att fler anmälningar ska komma in.  
 

c) SBK info  

Mötet tog del av ett informationsutskick från Svenska Brukshundklubben. Bland annat har en 
ny klubbwebb publicerats och det ska inte längre vara möjligt för klubbar inom SBK att ta 
emot ansökningar om medlemskap eller betalning, det går istället via en ny medlemsfunktion 
centralt. Utskicket innehöll även information om Agria Rallylydnad Cup.  
 

d) Skrivelse studiefrämjandet  
 
Mötet tog del av en skrivelse som Studiefrämjandet skickat till Folkbildningsrådet gällande 
utarbetande av ett nytt statsbidragssystem.  
 

e) Rapport upp och hoppa  
 
Mötet tog del av den senaste rapporten i projektet upp och hoppa sund med hund.   
 

f) Föreningskommittén  
 
Linda informerade att Föreningskommittén skickat ut ett mejl och efterfrågar om klubbarna 
inom SKK har personer med erfarenhet av rollen som årsmötesordförande och som skulle 
vilja delta på en utbildning.   
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§ 118 Kansliet 

a) Rapport 

Linda rapporterade från arbetet på kansliet. Flera aktiviteter har publicerats och Meta har 
arbetat flitigt med att få in allt på hemsidan och Fanny med att publicera på Facebook. Lotta 
arbetar med verksamhetsberättelsen.   
 
§ 119 Ungdomsrådet  

a) Lokalklubbskontakt 

Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade vilka som inte skickat in sina underlag 
för året. Linda informerade att påminnelser har skickats till samtliga klubbar som vi saknar 
handlingar från. Klubbar som inte inkommer med handlingarna kommer inte kunna ta del av 
det direktbidrag som betalas ut under hösten. Mötet diskuterade vidare hur det går i klubbarna 
och vilka som behöver lite extra stöttning och hjälp. Det är glädjande att se aktiviteter som 
klubbarna planerar under sommaren.  
 

b) Peppkommittén 

Arbetsgruppen har haft fullt upp med rikslägret och föreslår att gruppen tar vid igen till hösten. 
En målsättning är att ha klart ett underlag till årsskiftet så att t. ex lokala brukshundklubbar har 
underlaget innan sina årsmöten 2023.  
 

c) Milersättning  
 
Mötet tog del av förslaget till höjd milersättning för SKK:s klubbar. Mötet beslutade att höja 
milersättning i enlighet med SKK:s förslag. Höjningen gäller Sveriges Hundungdom centralt 
och inte lokalklubbsverksamhet.  
 

d) Sammanställning klubbenkät  
 
Mötet tog del av den sammanställning som Lotta gjort av klubbenkäterna. Mötet läste noggrant 
sammanställningen och noterade bland annat punkten gällande problem som några klubbar har 
i samarbetet med BK. Roksana föreslog att hon tittar närmre på hur ett samarbetsavtal kan se 
ut mellan med lokal hundungdomsklubb och brukshundklubb. Vidare noterade mötet att flera 
klubbar önskar central hjälp med bokföring, Johanna WB presenterade ett förslag som hon har 
erfarenhet av. Mötet var eniga om att det är något att undersöka. Ett antal klubbar är 
intresserade av att arrangera Ungdoms-SM dom närmsta året, mötet föreslog att klubbarna 
kontaktas gällande Ungdoms-SM 2023 eftersom det saknas arrangör.  
 

e) Representation 2021 
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Mötet fyllde i sin närvaro för representation under 2021 så att Lotta kan använda det i 
verksamhetsberättelsen.  
 

f) Generation pep 
 
Mötet tog del av information om Pep Dagen i Hagaparken den 18 september. Tyvärr har ingen 
från Ungdomsrådet möjlighet att delta.   
  

g) Maskotnålen 
 
Mötet läste nomineringarna som kommit in för maskotnålen. Ungdomsrådet förde en lång 
diskussion följt av en röstning som resulterade i att två maskotnålar delas ut. Mottagare av 
maskotnålen 2022 är Mats Larsson och Robyn Åhlin.  
  

h) Ny i styrelse SKK  
 
Linda informerade att SKK:s utbildningskommitté visat intresse för vår digitala utbildning ”Ny 
i styrelse” och att dom själva påbörjat en liknande i samma program.  
 

i) Klubbförsäkring 
 
Mötet diskuterade klubbförsäkringen som erbjuds klubbarna och beslutade att centralt stå för 
försäkringskostnaden 2022. Mötet beslutade att Sveriges Hundungdom centralt betalar för 
klubbförsäkringen kommande period (2022–2023).  
  
§ 120 Ekonomi  

a) Rapport 

Johanna A informerade om det ekonomiska läget.  

b) Bidragsbudget 2022 

Mötet såg över bidragsbudgeten för 2022.  
 

c) Firmatecknare  
 

Mötet beslöt att välja skattmästare Johanna Ambjörn (19960523–4963), ordförande Elin 
Brodin (19920828–2187) och tillträdande förbundssekreterare Therese Palm (19780215–0222) 
två i förening att teckna föreningen Sveriges Hundungdom. 
 
Mötet beslöt att avsluta förbundssekreterare Linda Widebeck (19930322–2260) som 
firmatecknare den 2022-07-29 i samband med avslut av tjänsten. 

 
d) Teckna bank  
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Mötet beslöt att skattmästaren Johanna Ambjörn (19960523–4963), tillträdande 
förbundssekreterare Therese Palm (19780215–0222) och koordinator med inriktning ekonomi 
på kansliet Fanny Ahnfelt (19980328–3788) äger rätt att teckna Sveriges Hundungdoms konto 
gentemot bank och plusgiro, var för sig. 
 
Mötet beslöt att avsluta förbundssekreterare Linda Widebeck (19930322–2260) möjlighet att 
teckna bank från och med den 2022-07-29 i samband med avslut av tjänsten. 

 
e) Attestering 

 

Mötet beslöt att Anna Höök (20010911-8364), Therese Palm (19780215–0222) och Lotta 
Treiberg (19590718-6042), kansliet, äger attesträtt var för sig. Anna Höök och Therese Palm 
äger rätt till attesträtt för belopp över 10 000 kr. Lotta Treiberg äger attesträtt upp till belopp 
av 10 000 kr.  
Attestberättigad får inte attestera utgifter som varit förknippade med egen person. 
 
Mötet beslöt att avsluta förbundssekreterare Linda Widebeck möjlighet till attesträtt till och 
med den 2022-07-29 i samband med avslut av tjänsten. 
  
§ 121 Utbildning och verksamhet  

a) Läger tillsammans med SBK 

Linda informerade om hur det ser ut med anmälda till lägret och noterade att några grupper 
redan är fulla. Det finns dock platser kvar i lydnad, rallylydnad avancerad/mästare samt spår.  
 

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.  
   

c) Årets Hundungdom 2021 

Mötet såg över inkomna nomineringar till Årets Hundungdom. Det hade kommit in 
nomineringar i agility, handling, bruks och lydnad. Mötet beslutade att i handling dela ut 
utmärkelsen till Joline Lund, i bruks till Amanda Dider, i lydnad till Johanna Lindh samt i 
agility till Lykke Nilsson. Utmärkelserna delas ut av Ungdomsrådet på Ungdoms-SM i sommar 
men uppdrog till kansliet att informera vinnarna.   
  

d) Agria Hundpromenad 

Agria arrangerade sin årliga hundpromenad den 21–22 maj där några från Ungdomsrådet och 
kansliet deltog på distans.  
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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) Sommarlovskul  
 
Sommarlovskul är publicerat och anmälningar har börjat komma in. 
 

g) 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. Kansliet 
har publicerat anmälningsformuläret och det har redan börjat komma in anmälningar.  
 

h) SM bruks  
 
Fanny informerade om ett önskemål om att representera under SM i bruks och mötet 
beslutade att Fanny och Anna är på plats. Therese kommer även att vara där och stötta Fanny 
och Anna.  
 

i) Aktiviteter jakthundsklubbar  
 
Emma rapporterade från ett möte som hon Tilde-Lu och Alva hade gällande aktiviteter med 
jakthundsklubbar. Mötet handlade om att lägga upp en plan för vad som kan göras och hur ett 
samarbete skulle kunna se ut.  
 
§ 122 Riksläger 2022 

a) Rapport från arbetsgruppen 

Arbetsgruppen rapporterade från arbetet där det sista börjar falla på plats. Grupper och ledare 
är klara och Roksana ska stämma av gällande kläder och agilityhinder. Ledarna kommer efter 
mötet att få mer information om lägret, tider etc. Mötet uppdrog kansliet att kontakta 
Ånnaboda med antal deltagare, specialkost och tider för måltiderna under veckan.  
 
§ 123 Representantskap 2022 
 
Linda informerade att Lisa Holmgren har tackat ja till att vara mötesordförande samt att 
Natalie Johansson har tackat ja till att vara vice.  
 

a) Handlingar  
 
Mötet delade upp uppdragen mellan sig och satte den 18 augusti som deadline. Elin och 
Johanna WB kommer att arbeta med förra årets uppdrag, att se över avgiften för Ungdoms-
SM. Roksana och Johanna A sammanställer och skriver verksamhetsplanen. Fanny och Anna 
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arbetar med underlaget för Årets Hundungdomsklubb och presenterar två förslag vid 
kommande möte.  
 

b) Tema och inbjudan  
 
Mötet beslutade om tema för repskapsmiddagen och Alva och Emma arbetar fram en 
inbjudan. 
 
 

§ 124 Handlingkommittén  

a) Minnesanteckningar 

Linda rapporterade från senaste mötet med Handlingkommittén.  

§ 125 Stockholm Hundmässa 2022 

Det stora arbetet med Stockholm Hundmässa är inte påbörjat än, mer än vad Sveriges 
Hundungdom kommer att arrangera.  Den 3 juni arrangerade SKK:s kansli ett frukostmöte för 
att ge ut mer information, dock framkom inte någon information om monterplats eller 
liknande. Mötet visade stort intresse av att delta under mässan och arbeta i montern.  
 
§ 126 Ungdoms-SM  

Mötet diskuterade vilka från Ungdomsrådet som vill åka och jobba i monter under Ungdoms-
SM. Linda har haft kontakt med arrangörerna som informerat att studiefrämjandet inte 
kommer att vara på plats. Mötet föreslog att deltagarna representerar utan monter iklädda gula 
västar. Från Ungdomsrådet är det Tilde-Lu, Anna, Johanna WB och Roksana som kommer att 
vara på plats under helgen samt eventuellt några externa. Mötet delegerade till Linda att 
kontakta arrangörerna och be om tid för utdelning av Årets Hundungdom 2021.  
  
§ 127 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.  
 
§ 128 Protokoll från övriga hundvärlden  

Mötet läste följande protokoll och noterade:   
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CS nr 3 – 7 ungdomar har fått ta del av resebidrag från Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens 
minnesfond.  
 
FK nr 1 – Kommittén ändrade sitt förbud mot hybridmöten till att starkt avråda.  
 
UK nr 2 – Lyfter Sveriges Hundungdoms utbildningar.  
UtstK nr 1 – Minnesanteckningar från handlingkommittén där diskussion om förfrågan gällande 
barn med hund 
 
Inget att rapportera. 
 
Standardkommittén 1 
JhK 2 
Rashundars sundhet 1 + 2 
KHM 3  
UKK nr 1 
UKK nr 2  
Marknadsföring rashundar 1+2P 
DK 2  
PtK nr 2  
 
 

§ 129 Övriga frågor  

Inget att rapportera.  

§ 130 Uppdatering av åtgärdslistan  

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.  

§ 131 Omedelbar justering 

Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbart justeras.  

§ 132 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt 
ärenden som ska publiceras på webben 
 
Mötet beslöt att inte offentliggöra § 119 g samt § 121 c.    
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§ 133 Nästa möte  

Nästa möte planeras den 18:30 den 18 augusti via Zoom.  

§ 134 Mötets avslutande  

Ordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat. Ungdomsrådet 
lämnade över en blomma till förbundssekreterare Linda då det var hennes sista möte.  

 
 
Mötesordförande                                     Justerare   

Elin Brodin    Johanna Wallenqvist Berglund 
       
    
 

Vid protokollet  
Linda Widebeck 


