
 

 

Dagordning för Representantskapsmöte 19 september 2020 

1. Representantskapsmötets öppnande  

2. Upprop och fastställande av röstlängd   

3. Val av ordförande och vice ordförande samt UR:s anmälan om protokollförare vid 

mötet. 

4. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordförande ska justera protokollet 

5. Beslut om mötesordning att gälla under Representantskapsmötets förhandlingar 

6. Fråga om Representantskapsmötet blivit stadgeenligt utlyst och om delegaterna blivit 

stadgeenligt kallade. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Verksamhetsberättelse för 2019. 

9. URs årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för UR. 

12. UR:s rapport om de uppdrag föregående Representantskapsmöte givit till UR. 

13. Verksamhetsplan, rambudget, medlemsavgift samt avgift för U-SM 

a. Beslut om URs förslag till verksamhetsplan 

b. Beslut om URs förslag till rambudget 2021 och 2022 

c. Beslut om preliminär central och lokal medlemsavgift för kommande 

verksamhetsår samt preliminär central och lokal medlemsavgift för året efter 

nästkommande verksamhetsår. 

d. Beslut om U-SM avgift för kommande verksamhetsår 

14. Behandling av motioner och propositioner avgivna till Representantskapsmötet enligt § 7 

mom. 7. 

a. Proposition gällande ändring i grundstadgan  

b. Motion från Östra Svealands Distrikt 

c. Motion från Östra Svealands Distrikt 

15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut 

om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9. 

17. Val av valberedning enligt § 10. 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 

19. Övriga ärenden som av UR hänskjutits till Representantskapsmötet eller som av 

lokalklubb eller distrikt anmälts till UR för behandling av Representantskapsmötet. 

20. Mötets avslutande.  

  



 

Representantskapsmöte 2020 
 

Protokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms 
Representantskapsmöte den  
19 september 2020 via Zoom och 
VoteIT 
 

Närvarande: 
Delegater:    
   
Gävle Hundungdom   

Nelli Eklund 
 Eszter Tomán  
 Malin Åblom  
   

Lomma Hundungdom  
   Vera Sandell 
   Sofia Ekberg  
Luleå Hundungdom 
   Frida Larsson 
 
Norra Älvsborg Hundungdom 
   Sol Sandberg   
Norrköping Hundungdom 
   Catrin Bartold     
  
Skarpnäck Hundungdom       

Ink Norén  
  Min Linné  

 
Skellefteå Hundungdom  
   Ella Lundström  
 
Stockholms Hundungdom   

Sara Cattelin 
Johanna Sandberg  

   Caroline Lindstedt   
    
Uppsala Hundungdom  

Clara Widerholm 
Emma Reuterhäll 
    

Örebro Hundungdom  
   Johanna Ambjörn 
   Julia Wiiand  
 
Östersund Hundungdom  
   Gunilla Larsson 
   Kristina Tronde 
 



 

Österåker Hundungdom 
   Tyra Kranshed 
 
Östra Svealands Hundungdom   

Anna Höök       
Mikaela Lönngren   
    

Ungdomsrådet   
Natalie Johansson  Ungdomsrådet  
Johanna Berglund  Ungdomsrådet  
Elin Brodin   Ungdomsrådet  
Roksana Jurenczyk  Ungdomsrådet   

Disa Jacobsson   Ungdomsrådet   

Frida Rehnström  Ungdomsrådet  

Alva Söderlund  Ungdomsrådet  

 

Gäster 
Lisa Malmgren   Studiefrämjandet 

   Åsa Tiderman   Svenska Brukshundklubben 
   Anna Bergkvist   Mötespresidium 
   Johan Groth   Mötespresidium 
   Stina Von Heijne  Luleå Hundungdom 
   Evelina Karlsson  Luleå Hundungdom 
   Therese Johansson  Norrköping Hundungdom 
   Jenny Sundin   Norrköping Hundungdom 
   Emelie Johansson  Uppsala Hundungdom/Valberedning 

 
Personal 

Linda Widebeck   
Lotta Treiberg  
Meta Lönnberg 
Fanny Ahnfelt     

 
Anmält förhinder från Ungdomsrådet 
 

Victor Gustafsson 
Sophia Bartholomew  
Sofia Österdahl  
Julia Nässelqvist Wikström 

  



 

 
 

§ 1 Mötet öppnande  

 

Ordförande Natalie Johansson hälsade alla hjärtligt välkomna 
till årets digitala Representantskapsmöte och förklarade mötet 
öppnat. 

 
 § 2 Upprop och fastställande 

av röstlängd 

 

Röstlängden fastställdes i VoteIT till 37 röster fördelat över 
22 ombud.  

 
§ 3 Val av ordförande och 

vice ordförande för 
Representantskapsmötet 
samt Ungdomsrådets 
anmälan om 
protokollförare vid mötet 
 

Mötet beslutade välja Anna Bergkvist till mötesordförande 
och Johan Groth till vice mötesordförande.   

Anmäldes att Ungdomsrådet utsett Linda Widebeck till 
mötessekreterare.  

§ 4 Val av två justerare tillika 
rösträknare att jämte 
mötesordförande  
justera protokollet  
 

Mötet beslutade att välja Anna Höök och Min Linné till 
justerare och att jämte ordförande justera under mötet fört 
protokoll.  

 
§ 5 Beslut om mötesordning 

att gälla under 
Representantskapets 
förhandlingar 

Mötet beslutade att under mötet arbeta efter skriften Guide 
till dig som är delegat som inför årets Representantskap blivit 
omarbetad för att vara anpassat till ett digitalt årsmöte.  

 
§ 6 Frågan om 

Representantskapsmötet 
blivit stadgeenligt utlyst 
och om delegaterna blivit 
stadgeenligt kallade  

Mötet beslutade att representantskapsmötet blivit 
stadgeenligt utlyst med en notering om att handlingarna 
skickades ut fyra dagar för sent.   
 

 
§ 7 Fastställande av 

dagordningen  
 

Mötesordförande Anna informerade om dagordningen i 
VoteIT. 

Mötet beslutade att fastställa dagordningen för 
representantskapsmötet.  

 
§ 8 Verksamhetsberättelsen 

för 2019 
 

Johanna Berglund från Ungdomsrådet föredrog i korta drag 
verksamhetsberättelsen för 2019, därefter lades 
verksamhetsberättelsen till handlingarna.  
 

 



 

§ 9 Ungdomsrådets 
årsredovisning med 
balans- och 
resultaträkning samt 
revisorernas berättelse 

Skattmästare Johanna Berglund föredrog resultat- och 
balansräkning för räkenskapsåret 2019 samt revisorernas 
berättelse och den lades därefter till handlingarna.  
 

§ 10 Fastställande av balans- 
och resultaträkning samt 
beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller 
förlust. 
 

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning 
samt att i enlighet med Ungdomsrådets förslag föra över årets 
resultat till ny räkning. 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet 
för UR. 

Mötet beslutade att bevilja Ungdomsrådet ansvarsfrihet för 
2019.  

 Justering av röstlängd 
genomfördes och fastställdes till 
37 röster fördelat över 22 
ombud. 

 

 

 
 

§ 12 UR:s rapport om de 
uppdrag föregående 
Representantskapsmöte 
givit till UR. 
 

Ungdomsrådet tilldelades inga uppdrag 2019. 

§ 13   

a Beslut om URs förslag 
till verksamhetsplan 
 

Ungdomsrådets vice ordförande Elin Bordin föredrog 
verksamhetsplanen för 2021 och belyste den nya 
utformningen som verksamhetsplanen fått.  

Mötet beslutade att anta Ungdomsrådets förslag till 
verksamhetsplan för 2021. 
 

b Beslut om URs förslag 
till rambudget 2020 och 
2021 

Skattmästare Johanna Berglund föredrog Ungdomsrådets förslag 
till rambudget 2021 och 2022.  

Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets förslag till 
rambudget 2021 och 2022.   
 

c Beslut om preliminär 
central och lokal 
medlemsavgift för 
kommande 
verksamhetsår samt 
preliminär central och 
lokal medlemsavgift för 
året efter nästkommande 

Ungdomsrådets ledamot Frida Rehnström föredrog förslag om 
preliminär central och lokal medlemsavgift för kommande och 
nästkommande år. 

Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets förslag om 
centrala och lokala medlemsavgifter för år 2021 och den 
preliminära medlemsavgiften för 2022. 
 



 

verksamhetsår.  

e Beslut om U-SM avgift 
för kommande 
verksamhetsår 

Mötet föredrog förslaget om oförändrad U-SM avgift för 
individuell start, maximalt 200 kr, och lag start, max 400 kr.  

Mötet beslutade att bifalla förslaget.  
 

§ 14 Behandling av motioner 
och propositioner 
avgivna till 
Representantskapsmötet 
enligt § 7 mom. 7. 

 

 

a Proposition gällande ändring i 
grundstadgan 

Ordförande Natalie Johansson från Ungdomsrådet föredrog 
proposition gällande ändring i grundstadgan. Natalie 
förtydligade att ändringarna grundar sig i påpekande från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorm, som är 
Sveriges Hundungdoms bidragsgivare.   
 
Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets proposition 
gällande ändring i grundstadgan.  
 

b Motion från Östra Svealands 
Distrikt 

Ordförande från Östra Svealands Distrikt, Mikaela Lönngren, 
föredrog motionen med förklaringen att distriktet drog tillbaka 
motionen för att arbeta fram ett tydligare och mer 
genomarbetat underlag.    
 

c Motion från Östra Svealands 
Distrikt  

Ordförande från Östra Svealands Distrikt, Mikaela Lönngren, 
föredrog motionen gällande förlängd tid för distrikt att skicka in 
motioner för behandling hos Ungdomsrådet.  
 
Mötet beslutade att bifalla motionen.  
 

§ 15 Val av ordförande, 
ordinarie ledamöter och 
suppleanter i styrelsen 
enligt § 8 samt beslut om 
suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 

Valberedningen föredrog sitt arbete under det senaste året som 
bland annat innehållit flertalet telefonmöten samt utskickade 
formulär till såväl Ungdomsrådet som kansliet. 
Valberedningen förtydligade efter fråga från delegat att 
Mikaela Lönngren inte varit delaktig i arbetet med val av 
ledamöter och har följt samma process som samtliga 
nomineringar.   
  
Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande. 
Presentation av Elin Brodin genomfördes.  

Mötet beslutade enhälligt att välja Elin Brodin till 
ordförande. Elin tackade för förtroendet.   

Därefter föredrog valberedningen förslag till ordinarie 
ledamöter med presentationer. Varvid mötet beslutade att 



 

välja:  
Ledamot omval 2 år: Roksana Jurenczyk (Lund HU) 
Ledamot omval 2 år: Johanna Berglund (Stockholm HU) 
Ledamot nyval 2 år: Alva Söderlund (Uppsala HU) 
Ledamot nyval 2 år: Mikaela Lönngren (Skarpnäck HU) 
Ledamot fyllnadsval 1 år: Johanna Ambjörn (Örebro HU) 
Ledamot fyllnadsval 1 år: Märtha Hammarlund (Gävle HU) 

Därefter föredrog valberedningen förslag till suppleant med 
presentation:  
Suppleant nyval 2 år: Tilde-Lu Storm (Gävle HU) 
Andra suppleant nyval 2 år: Emma Lindquist (Skarpnäck HU) 

Varvid mötet beslutade att välja Tilde-Lu Storm som förste 
suppleant till nyval 2 år samt Emma Lindquist till nyval 2 år 
till andre suppleant. Suppleanternas tjänstgöringsordning i den 
ordning de är uppställda ovan.   

Disa Jacobsson och Frida Rehnström kvarstår som ledamöter. 
 

§ 16 Val av två revisorer och 
två revisorssuppleanter 
enligt § 9. 

Valberedningen presenterade förslag till ordinarie revisorer 
samt revisorssuppleanter.   

Mötet beslutade att till ordinarie revisorer välja Helena 
Forsberg och Magnus Wikström.  

Samt till revisorssuppleanter välja Stefan Enmark och Anita 
Gustavsson.  
 

§ 17 Val av valberedning 
enligt § 10. 

Valberedningen föredrog förslag till valberedning enligt 
följande: 
 
Natalie Johansson, nyval ett (1) år som sammankallande 
Klara Wallman, omval två (2) år  
Cecilia Alm, omval två (2) år 
 
samt till suppleant välja 
Clara Widerholm nyval ett (1) år  

Emelie Johansson kvarstår som ledamot till 2021. 

Mötet beslutade att välja valberedningens förslag.  
 

§ 18 Beslut om omedelbar 
justering av punkterna 
15-17. 

Paragraferna 15-17 förklarades omedelbart justerade. 

§ 19 Övriga ärenden som av 
UR hänskjutits till 
Representantskapsmötet 
eller som av lokalklubb 

Inga ärenden fanns anmälda. 

 



 

eller distrikt anmälts till 
UR för behandling av 
Representantskapsmötet. 
 

 Maskotnål Maskotnålmottagare nr 61 tilldelades Beatrice Utterström 
från Uppsala Hundungdom. Denna maskotnålsmottagare 
brinner för både hundar och föreningar. Hen har under sin tid 
i sin hundungdom anordnat mängder av tävlingar, kurser och 
andra aktiviteter. Hen har värnat om samarbetet med den 
lokala brukshundklubben och hen har peppat och stöttas nya 
som gamla medlemmar i vått och torrt. 
Denna person ställer upp mot orättvisor och värnar om 
ungdomarnas bästa. Vilket uppdrag hen än får, tar hen det på 
största allvar oavsett vilka livsförändringar hen själv står inför. 
Vad det än rör gör personen allt för att bidra med kunskap, 
inspiration och pepp. Av denna anledning vill vi presentera 
Beatrice Utterström, Uppsala hundungdom som 
maskotnålsmottagare nummer 61 
 
Maskotnålmottagare nr 62 tilldelades Birgitta Nilsson från 
Hässleholm Hundungdom. Årets maskotnålsmottagare är en 
föreningsmänniska ut i fingerspetsarna, som värnar starkt om 
barn- och ungdomsverksamheten i sin klubb och hållit kurser 
för barn med hund många gånger. Hen är en betydelsefull 
person för klubbens gemenskap och bidrar med att få nya 
medlemmar att känna sig välkomna, sedda och engagerade i 
klubbens verksamhet. Denna person är en riktig klippa för sin 
klubb sedan många år, hens engagemang visar sig genom att 
hjälpa styrelsen att hålla koll på stadgar och möten, genom 
goda kontakter med utbildningskommitén och 
studiefrämjandet, och Hen ser även till att klubbens lokal är i 
fint skick och brinner för att få ut tidningsartiklar om sina 
klubbmedlemmar och deras framgångar. Av denna anledning 
vill vi presentera Birgitta ”Gittan” Nilsson, medlem i 
Hässleholm Hundungdom som mottagare av maskotnål nr 62. 
 
 

 Årets 
Hundungdomsklubb 

Priset för Årets Hundungdomsklubb 2019, tilldelades 
Stockholm Hundungdom.  
 
Årets Hundungdomsklubb 2019 är en lokalklubb som under 
året skapat stor gemenskap med sina olika aktiviteter. 
Verksamheten har inte endast handlat om hundträning och 
tävling, utan skapat en gemenskap med ett brett utbud av 
aktiviteter. Klubben har anordnat kurser, bland annat i agility, 
allmänlydnad och nosework, haft prova på-dagar, 
pysselkvällar, grillat tillsammans, haft fototävling, träning i 
inomhushall, och en hel del annat. De har egna klubbtröjor 
och köpte även in material som alla får låna inför U-SM! 
Träningsplanerna delas tillsammans med en BK och det finns 
även ett samarbete med Studiefrämjandet. Varannan vecka är 



 

planerna bokade för öppenträningar och egen träning för 
medlemmar i klubben, och agilityhinder står ute för egen 
träning året om. De har också en träningsgrupp på facebook 
och en stor närvaro på sociala medier! 
Vi i Ungdomsrådet tycker att denna klubb är ett 
skolboksexempel på hur en lokalklubb i Sveriges 
hundungdom kan fungera och är stolta över hur 
verksamheten bedrivs. Vi vill därför stolt presentera 
Stockholms Hundungdom som årets Hundungdomsklubb 
2019! 
 

§ 25 Mötets avslutande. Anna Bergkvist tillsammans med Johan Groth tackade för ett 
trevligt representantskapsmöte och lämnade över ordet till 
nyvalda förbundsordförande Elin Brodin.  

Elin Brodin tackade för förtroendet att efter flera år i 
Ungdomsrådet blivit vald till förbundsordförande för Sveriges 
Hundungdom. Elin tackade även avgående 
styrelsemedlemmar för arbetet under de gångna åren. Därefter 
förklarades 2020 års digitala Representantskap avslutat.  

 
  

Mötessekreterare: 
Linda Widebeck 

 
Mötesordförande:                       Vice mötesordförande: 
Anna Bergkvist                            Johan Groth 
 
 
Justerare:                                     Justerare: 
Anna Höök                                 Min Linné                
 
 

 


