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Sveriges Hundungdom/UR nr 8 – 2022    
2022–09-19    
§ 151–§ 156 
 
Mötesprotokoll fört vid extrainsatt styrelsemöte med Sveriges Hundungdoms ungdomsråd den 
19 september.  
   
Närvarande:  
 
Ordinarie ledamöter:   
Elin Brodin (ordförande), Johanna Wallenqvist Berglund (vice ordförande), Johanna Ambjörn 
(skattmästare), Roksana Wickman, Emma Lindquist, Tilde-Lu Storm,  
 
Suppleanter:  
Anna Höök, Fanny Bergevi   
 
Anmält förhinder:  
Frida Rehnström, Alva Söderlund, Märtha Hammarlund 
 
 
Protokoll:  
Therese Palm, kansliet  
 
§ 151 Mötets öppnande 
 

Ordförande Elin Brodin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 152 Val av justerare 

Johanna Wallenqvist Berglund valdes att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 153 Fastställande och godkännande av dagordningen 
 

Mötet godkände dagordningen. 

§ 154 Angående Nacka HU:s förfrågan om att byta namn 
 

Ungdomsrådet har sedan en tid tillbaka fått en fråga från Nacka HU att byta namn till Nacka-
Värmdö HU och på så sätt också öka sitt geografiska upptagningsområde. I och med att 
Värmdö HU ligger vilande så finns nu ingen klubb på Värmdö som kan ta hand om de 
hundintresserade barn och ungdomar som finns där. Mot bakgrund av Värmdös geografiska 
placering är det en utmaning för barn och unga utan tillgång till skjuts eller egen bil att ta sig till 
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Nacka varför Nacka HU vill tillgodose detta behov. Det finns heller inga förutsättningar att 
starta upp en förening i Värmdö då antalet förtroendevalda är för lågt. 
 
Ungdomsrådet har diskuterat frågan en tid, haft möte med klubben och vägt för- och 
nackdelar noga inför sitt beslut. Ungdomsrådet kan konstatera att dom ställer sig positiva till 
namnbyte med ett utökat geografiskt område men att Nacka HU i så fall behöver skicka in en 
formell ansökan dokumenterad och beslutat vid ett årsmöte, ett ordinarie eller extrainsatt 
sådant. Ungdomsrådet önskar också komma överens med klubben om premisser kring hur 
detta ska gå till och hur klubben får förhålla sig till det faktum att det finns en vilande förening 
i Värmdö. 
 
§ 155 Nästa möte  

Nästa möte blir det konstituerande mötet den 25 september.  

§ 156 Mötets avslutande  

Ordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat.  

 
 
Mötesordförande                                     Justerare   

Elin Brodin    Johanna Wallenqvist Berglund
       
    
 

Vid protokollet  
Therese Palm 
 


