
  
 

1 
 

     
Sveriges Hundungdom/UR nr 7 – 2022    
2022–08-18    
§ 135–§ 150 
 
Mötesprotokoll fört med Sveriges Hundungdoms ungdomsråd den 18 augusti.  
   
Närvarande:  
 
Ordinarie ledamöter:   
Elin Brodin (ordförande), Johanna Wallenqvist Berglund (vice ordförande), Johanna Ambjörn 
(skattmästare), Roksana Wickman, Emma Lindquist, Tilde-Lu Storm, Frida Rehnström, Alva 
Söderlund, 
 
Suppleanter:  
Anna Höök, Fanny Bergevi   
 
Anmält förhinder:  
Märtha Hammarlund 
 
Roksana Wickman deltog t.o.m. §139 
Fanny Bergevi t.o.m §144b 
 
Protokoll:  
Therese Palm, kansliet  
 
§ 135 Mötets öppnande 
 

Ordförande Elin Brodin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 136 Val av justerare 

Roksana Wickman valdes att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 137 Fastställande och godkännande av dagordningen 
 

Mötet godkände dagordningen. 

§ 138 Ledamotsrunda med åtgärdslista 
 

Delegaterna rapporterade vad som hänt sedan det senaste mötet samt gick igenom 
åtgärdslistan.  
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Johanna WB – Har deltagit vid Ungdoms-SM där hon bland annat delade ut Årets 
Hundungdom. Från Ungdoms-SM där man också körde livesändning från prisutdelningen. 
Har berett uppdrag från Repskapet 2021 tillsammans med Elin Brodin.  
 
Roksana – Inget att rapportera sedan senaste mötet. 
 
Alva – Inget att rapportera sedan senaste mötet. 
 
Anna – Har varit på Rikslägret för första gången. Upplevelsen var mycket positiv. Har deltagit 
på Ungdoms SM. Arbetar med beredningen av årets hundungdomsklubb tillsammans med 
Fanny.  
 
Tilde-Lu – Arbetar med Ungdomsrådets Instagram och tycket att det fungerar bra. Deltog på 
Ungdoms SM och delade ut årets hundungdom. Jobbar med discord-projektet dock har arbetet 
avstannat något. Samverkan med Jägareförbundet är i sin linda men en bra kontakt är etablerad 
och siktet är inställt på att gå in i ett mer intensivt arbete med detta efter att jaktsäsongen är 
över.  
 
Frida – Inget att rapportera sedan senaste mötet. 
 
Emma – Inget att rapportera sedan senaste mötet. 
 
Fanny – Har varit på Rikslägret för första gången. Upplevelsen var mycket positiv. Arbetar 
med beredningen av årets hundungdomsklubb tillsammans med Anna. Har skapat en film från 
rikslägret där arbetet med att komprimera och lägga upp den på sociala medier pågår. 
 
Johanna A – Har färdigställt förslag till budget 2023/2024 inför Repskapet. Denna ska gås 
igenom med Fanny Ahnfelt på kansliet innan handlingar går ut. 
 
Elin – Har deltagit på rikslägret. Har berett uppdrag från Repskapet 2021 tillsammans med 
Johanna WB.  
 
Therese – Gör sin tredje vecka som förbundssekreterare. Återkommer med rapport från 
verksamhet under kommande punkter och kommer att göra en grundligare rapport till 
nästkommande möte.  
 
 
§ 139 Föregående mötesprotokoll 

 

a) Protokoll 6/2022 

Mötet läste UR 6/2022 varpå det godkändes och lades till handlingarna. 

§ 140 Skrivelser och information 
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a) Skrivelse Nacka Hundungdom 
Nacka Hundungdom önskar byta namn till Nacka-Värmdö HU då man önskar även ha 
Värmdö som upptagningsområde efter att Värmdö HU lagts vilande. Ungdomsrådet 
diskuterade skrivelsen ingående och förstår klubbens önskan att fånga upp Värmdös 
engagerade hundungdomar. Utmaningen som Ungdomsrådet ser det är att det 
fortfarande finns Värmdö HU som ligger vilande vilket innebär att det alltid finns en 
potentiell grund för att väcka upp den klubben även om situationen ser ut som den gör 
idag. Ungdomsrådet ser dock positivt på Nacka HU:s engagemang och önskar därför 
ett möte med klubben för att diskutera frågan vidare och kunna komma fram till en 
fungerande lösning där man också vänt och vridit på frågan ur olika perspektiv. Det 
uppdrogs åt Therese att återkoppla till klubben om mötesbokning- Deltagare på mötet 
från Ungdomsrådet kommer att vara Emma, Johanna WB samt Tilde-Lu. Även 
kansliet kommer att finnas representerat. 

 
 
§ 141 Utbildning/verksamhet 

a) Läger tillsammans med SBK 

Lägeranmälan ser god ut från Sveriges Hundungdom. Tilde-Lu kommer att finnas på plats på 
lägret. Våra sponsorer kommer att skicka sponsring till alla deltagare på lägret inkluderat de 
deltagare som kommer från Svenska Brukshundklubben.  
 
§ 142 Repskap 2022  
 

a) Rapport 

Det mesta inför Repskapet är under kontroll. Det är i dagsläget 10 klubbar, 1 distrikt och 25 
delegater anmälda.  
 
Ungdomsrådet önskar ha två föreläsare. Uppdrogs till kansliet att tillfråga berörda föreläsare.  
 
Temat och middagsinbjudan är klart.  
 
 
 

b) Handlingar 

Underlag för medlemsavgift är klart. Handlingen bereds av kansliet.  
 
 
 

c) Årets Hundungdomsklubb  
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Arbetet med årets hundungdomsklubb redovisades av Anna och Fanny. Det återstår 
fortfarande arbete och förslag till beslut kommer att redovisas vecka 35 och beslutas per 
capsulam. 
 

d) Uppdrag 2021 
 
Johanna WB och Elin redovisade för det arbete dom gjort gällande uppdraget från Repskapet 
2021. Presentation inför Repskapet gicks igenom. Ungdomsrådet tackade för rapporten och 
ställer sig bakom den. 
 
 

e) Budget 
 
Budgeten för 2023/2024 är klar och kommer att gås igenom med Fanny på kansliet under 
nästkommande vecka innan handlingarna läggs ut.  
 
 

f) Maskotnålen nominerinar 
 
Färdiga nomineringstexter till Maskotnåltagare behöver färdigställas. Uppdrogs åt Tilde-Lu att 
skriva nomineringar och skicka till kansliet. 
  

g) Kvällsaktivitet 
 
Kvällsaktiviteten blir en överraskning. Tilde-Lu, Elin och Roksana ansvarar för denna aktivitet.  
  
  
§ 143 Rapport Rikslägret 
 
Elin, Anna och Fanny deltog från Ungdomsrådet. Det märktes att vi var lite ringrostiga efter år 
av pandemi. På plats var bara nya deltagare dock några äldre syskon dök upp. Föreläsarna var 
mycket bra och uppskattades av deltagarna. Det var problem men T-shirtbeställningen, 
återförandet av pallen till kansliet samt bokning och leverans av agilityhinder. Kansliet ser över 
alternativa lösningar till nästa år. Reflektion från Elin är att planeringsgruppen bör vara något 
mindre nästa år. I slutänden blev det ett mycket lyckat läger med nöjda deltagare. 
Rapporterades från Fanny att hennes grupp fortfarande träffas och tränar tillsammans vilket 
naturligtvis är mycket roligt. 
 
 
§ 144 Ungdoms-SM 

a) Rapport Ungdoms-SM 
En lyckad tillställning generellt. Några reflektioner är att: 

- Önskemål om deltagart-shirt har inkommit i samband med SM. Kan detta göras till en 
central fråga?  

- Anmälan och betalningar bör skötas av kansliet i framtiden.  
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b) Pallplaceringar vid identiska poäng – Alla grenar 
För vissa grenar är det inte helt tydligt vad som gäller vid samma poäng under Ungdoms-SM 
Kansliet tar fram hur SM-reglerna ser ut idag i alla grenar och var det eventuellt kommer att 
behöva bli ett förtydligande inför kommande mästerskap. 
 

§ 145 Övriga frågor 

a) Projektmedelsansökan Svenskt Friluftsliv 

Kansliet väckte frågan om att ansöka om verksamhetsbidrag från Svenskt Friluftsliv i syfte att 
ytterligare förstärka friluftslivets betydelse, rörelseglädjen och den psykiska hälsan hos 
medlemmar och potentiellt blivande medlemmar. Ungdomsrådet ställde sig positiva till detta. 
Uppdrogs åt kansliet att skicka över ansökan till Ungdomsrådet för påsyn innan sista 
ansökningsdag som är den 30 september.   
 

§ 146 Uppdatering av åtgärdslistan 
 
Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade. 
 
§ 147 Omedelbar justering 
 
Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbart justeras.  

§ 148 Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt 
ärenden som ska publiceras på webben 
 
Mötet beslöt att detta inte gällde någon av kvällens punkter.     

§ 149 Nästa möte  

Nästa möte blir det konstituerande mötet den 25 september.  

§ 150 Mötets avslutande  

Ordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat.  
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Mötesordförande                                     Justerare   

Elin Brodin    Johanna Ambjörn  
     
    
 

Vid protokollet  
Therese Palm 


