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Sveriges Hundungdom/UR nr 9 – 2022    
2022–10-04    
§ 157–§ 166 
 
Mötesprotokoll fört med Sveriges Hundungdoms ungdomsråd den 4 oktober.  
   
Närvarande:  
 
Ordinarie ledamöter:   
Johanna Wallenqvist Berglund (ordförande), Tilde-Lu Storm (vice ordförande), Johanna Ambjörn 
(skattmästare), Roksana Wickman, Anna Höök, Emma Lindquist, Ink Norén, Alva Söderlund, 
Fanny Bergevi,  
 
 
Suppleanter:  
Tilde Jansson   
Ellen Björs 
 
Anmält förhinder:  
 
Anna Höök hade meddelat att hon skulle bli något sen till mötet och Fanny Bergevi att hon 
skulle lämna mötet något tidigare än beräknad sluttid 
 
§157 - §159  Tilde Jansson gick upp som ordinarie ledamot för Anna Höök  
 
§162 c - §166 Tilde Jansson gick upp som ordinarie ledamot  
 
Protokoll:  
Therese Palm, kansliet  
 
 
 
§ 157 Mötets öppnande 
 
Ordförande Johanna Wallenqvist Berglund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 158 Val av justerare 

Roksana Wickman valdes att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 159 Fastställande och godkännande av dagordningen 
 

Mötet godkände dagordningen. 
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§ 160 Ledamotsrunda med åtgärdslista 

Ledamotsrundan inleddes med presentationsrunda av ledamöter och suppleanter.  
Delegaterna rapporterade därefter vad som hänt sedan det senaste mötet samt gick igenom 
åtgärdslistan.  
 
 
Alva rapporterade att hon deltagit på redaktionsrådsmötet inför kommande nummer av 
Hundsport.  
 
§ 161 Föregående mötesprotokoll 
 
Inga nya protokoll förelåg 
 
§ 162 Utbildning/verksamhet 

a) Deltagande på Svenska Kennelklubbens Centrala avelskonferens 

Mötet beslutade att skicka Emma Lindquist att delta för Sveriges Hundungdoms räkning vid 
Svenska Kennelklubbens Centrala avelskonferens. Alva Söderlund utsågs som reserv. 
Återrapportering till Ungdomsrådet kommer att ske i form av minireseberättelse. Kansliet tar 
fram en mall för detta.  
 

b) NKU Youth 
Frågan om vem ska representera Sveriges Hundungdom i NKU Youth diskuterades. NKU 
Youth är de nordiska ländernas samverkan gällande handlingfrågor. Emma kommer att bjudas 
in av Märta i gruppen. 
 
 

c) Planering och upplägg inför Stockholms hundmässan påbörjades. Dokument 
upprättades med tidsschema, funktionärsbehov, inköp etc.  

 
§ 163 Repskap 2022 – Eftersnack 
 
Frågan bordlades till nästkommande möte 
 
 
§ 164 Kontaktpersoner lokalklubbar – Bordlades 
 
Frågan bordlades till nästkommande möte 
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§ 165 Nästa möte  

Nästa möte blir den 29-30 september på Svenska Kennelklubbens kansli och boende på 
Scandic Infra City.  
 
 
§ 166 Mötets avslutande  

Ordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat.  

 
 
Mötesordförande                                     Justerare   

Johanna Wallenqvist Berglund  Roksana Wickman  
     
    
 

Vid protokollet  
Therese Palm 


