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Representantskapsmöte 2018 
 

Protokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms 
Representantskapsmöte den  
22-23 september 2018 på  
Sveriges Hundungdoms kansli, 
Rotebro 
 

Närvarande: 
Delegater: 
Enköpings Hundungdom   
t.o.m. § 17 a  Linda Lindholm    
   
Gävle Hundungdom    

Ebba Berggren    
Jenny Mossberg   
Madelen Gästgivar   

  
Göteborgs Hundungdom   

Jonna Ahlberg    
Louise Lundin    
Felicia Andrén    

 
Luleå Hundungdom     

Stina Von Heijne    
 
Nacka Hundungdom     

Lisa Thorstenson   
Nathalie Redén    

  
Skarpnäck Hundungdom    

Astrid Hesseborn Ingeström  
Sindija Heinberga   

 
Stockholms Hundungdom    
Fr o m § 17 a  Michaela Nordlin   

Felicia Neiderstam   
t.o.m § 17 c  Johanna Sandberg   
t.o.m § 17 c   Caroline Lindstedt   
    
Uppsala Hundungdom    

Beatrice Utterström   
Emelie Johansson   
Isabelle Berlin    

   Julia Mayer Stenberg   
 
Östra Svealands Hundungdom   

Anna Höök    
Ella Fischer    

t.o.m § 17 c  Therese Holmberg    
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Tyra Kranshed    
Lea Rydén    
Elin Viklund    
Nathalie Mårtensson   

t.o.m § 17 c   Evelina Gölles    
Frida Käll    
Sara Thunström Lövkvist  
Karolin Blockstrand   
Mikaela Lönngren   
Min Linné    

 
Ungdomsrådet   

Natalie Johansson, ordförande  
Johanna Berglund, skattmästare 
Alicia Näslund, ledamot 
Clara Widerholm, ledamot 
Elin Brodin, ledamot 
Sofia Wickman Mörk, ledamot  
Johanna Karlsson, ledamot  
Kornelía Adabugday, suppleant  
Emilie Dahl, suppleant 

 
Gäster 

Frida Larsson   Luleå Hundungdom 
Roksana Jurenczyk  Örebro Hundungdom 
Michelle Boije    Örebro Hundungdom 
Moa Rosén   Östra Svealands distrikt 
Embla Öst   Östra Svelands distrikt 
Thea Johansson  Östra Svealands distrikt 
Frida Sandegård  Studiefrämjandet 
Moa Källström   Studiefrämjandet 
Lisa Malmgren   Studiefrämjandet 

t.o.m § 17a  Zlatko Avdagic   Studiefrämjandet 
Fr o m    Daniel Persson   Handlingkommittén 
Fr o m § 17c  Elisabeth Sterner  Valberedningen 
t.o.m. § 17a  Thomas Uneholt  Svenska Kennelklubben Centralstyrelsen 
Fr o m §17a t.o.m §19 Fredrik Bruno   Svenska Kennelklubben 

Marie Carlsson   Svenska Terrierklubben 
Anne-Christine Stareborn Svenska Brukshundklubben 

t.o.m §  17a  Nada Gharib 
 
Personal 

Märta Brandts   
Lotta Treiberg  
Meta Lönnberg   

t.o.m § 17a  Rebecka Ellnemar  
 
Anmält förhinder 

Klara Wallman, ledamot i Ungdomsrådet 
Victor Gustafsson, ledamot i Ungdomsrådet 
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§ 1 Mötet öppnande  

 

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

 
 Föreningscoacherna presenterade 

sig samt gick igenom praktiska 
verktyg. 

 

 § 2 Upprop och fastställande 
av röstlängd 

 

Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes till 38 
röster fördelat över 31 ombud. Bilaga 1. 

 
§ 3 Val av ordförande och 

vice ordförande för 
Ungdomsrådets anmälan 
om protokollförare vid 
mötet 
 

Mötet beslutade välja Frida Sandegård till mötesordförande 
och Moa Källström till vice mötesordförande.  

Anmäldes att Ungdomsrådet utsett Märta Brandts till 
mötessekreterare.  

 Frida Sandegård och Moa 
Källström presenterades.  

 

§ 4 Val av 
valberedningskommitté  
 

Frida Sandegård från presidiet informerade om 
valberedningskommitténs arbete och vad det innebär. 

Mötet beslutade välja Emelie Johansson, Isabelle Berlin, 
Linda Lindholm till Valberedningskommitté att förbereda val 
av valberedning.  

 Valberedningskommittén 
presenterade sig. 

 

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

Mötet beslutade välja Roksana Jurenczyk och Anna Höök till 
justerare tillika rösträknare och att jämte ordförande justera 
under mötet fört protokoll.  

 
§ 6 Beslut om mötesordning 

att gälla under 
Representantskapets 
förhandlingar 

Mötet beslutade ge samtliga närvarande yttrande- och 
förslagsrätt samt att under mötet arbeta efter skriften Guide till 
dig som är delegat.  

 
§ 7 Frågan om 

Representantskapsmötet 
blivit stadgeenligt utlyst 
och om delegaterna blivit 
stadgeenligt kallade  

Mötet beslutade att representantskapsmötet blivit stadgeenligt 
utlyst den 2018-01-24 samt att delegaterna blivit stadgeenligt 
kallade den 2018-08-14. 
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§ 8 Fastställande av 
dagordningen  
 

Mötet beslutade att fastställa dagordningen för 
representantskapsmötet.  

 
§ 9 Ungdomsrådet 

informerar och går 
igenom 
verksamhetsberättelsen 
för 2016 
 

Ungdomsrådet föredrog verksamhetsberättelsen för 2017, 
därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 

§ 10 Ungdomsrådet 
välkomnar Thomas 
Uneholt från 
Centralstyrelsen, Svenska 
Kennelklubben 

Thomas Uneholt från Centralstyrelsen i Svenska 
Kennelklubben. Thomas berättade om SKKs verksamhet, om 
organisationens olika ben med specialklubbar, 
verksamhetsklubbar, länsklubbar och ungdomsförbundet 
Sveriges Hundungdom. Thomas berättade även om en önskan 
att vilja stärka den unga uppfödarkåren med ett samarbete med 
Sveriges Hundungdom 
 

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

Skattmästare Johanna Berglund föredrog resultat- och 
balansräkning för räkenskapsåret 2017. Balans och 
resultaträkning 2017 godkändes och lades till handlingarna.  

Mötet läste revisorernas berättelse.  
 

 Mötet ajournerades för lunch 
12:30.  
Återupptog 
mötesförhandlingarna 13:30. 
 

 

 Justering av röstlängd Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes till 38 
röster fördelat över 32 ombud. 

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

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

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet 
för UR. 

Mötet beslutade att bevilja ungdomsrådet ansvarsfrihet för 
2017.  
 

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

Ungdomsrådet har ej fått några uppdrag från 
Representantskapsmötet 2017.   
 
 
 

§ 15 UR välkomnar 
Studiefrämjandet 

Zlatko Avdagic från Studiefrämjandets förbundsstyrelse 
berättade om det möjliga samarbetet mellan studieförbundet 
Studiefrämjandet och Sveriges Hundungdom lokalt, distrikt 
och centralt. 
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§ 16   

a Beslut om URs förslag 
till verksamhetsplan 
 

Ordförande Natalie Johansson berättar om verksamhetsplanen. 
Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets förslag till 
verksamhetsplan. Bilaga 2. 

b Beslut om URs förslag 
till rambudget 2019 och 
2020 

Skattmästare Johanna Berglund föredrog Ungdomsrådets förslag 
till rambudget 2019 och 2020. Mötet beslutade att bifalla 
Ungdomsrådets förslag till rambudget 2019 och 2020. Bilaga 3.  

c Beslut om central och 
lokal medlemsavgift för 
kommande 
verksamhetsår 

Ungdomsrådets föreslag föredrogs av ordförande Natalie 
Johansson. Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets 
förslag till central och lokal medlemsavgift för kommande 
verksamhetsår 2019. Bilaga 4.   
 

d Beslut om preliminär 
central och lokal 
medlemsavgift för året 
efter nästkommande 
verksamhetsår 
 

Ungdomsrådets föreslag föredrogs av ordförande Natalie 
Johansson. Mötet beslutade att bifalla Ungdomsrådets 
förslag till central och lokal medlemsavgift för nästkommande 
verksamhetsår 2020. Bilaga 5.   
 

e Beslut om U-SM avgift 
för kommande 
verksamhetsår 

Mötet beslutade att bifalla förslaget om oförändrad U-SM 
avgift för individuell och lag start. Bilaga 6.  
 

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

 
 
 

 

a  Motion 1 Natalie Mårtensson föredrog motion nummer 1 angående förslag 
till stadgeändring av grundstadgan § 6 organisation.   
 
Johanna Berglund föredrog Ungdomsrådets motionssvar.  

 Mötet ajournerade sig för dagen 
14:52  
Mötet och förhandlingarna 
återupptogs på söndagen 9:04.  
 

 

 Justering av röstlängd Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes till 37 
röster fördelat över 30 ombud. 

  Votering begärdes och röstning genomfördes. Mötet biföll 
Ungdomsrådets förslag med stöd av mer än ¾ delegaterna.   
 

b Proposition om stadgeändring i 
lokalklubbsstadgan 

Ungdomsrådet föredrog proposition om stadgeändring i 
lokalklubbsstadgarn § 9 samt § 10.  
 
Yrkande från Uppsala Hundungdom inkom om att § 10 i 
lokalklubbstadgarna ändras till: Klubbårsmötet väljer en till två 
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(1-2) revisorer samt en till två (1-2) revisorssuppleant.  
 
Talarlista uppförs. Fredrik Bruno, SKK:s föreningskommitté, 
informerar att även dagordningen behöver ändras, dvs § 8 
Klubbårsmöte, moment 2, Dagordningen 16.  

Ungdomsrådet väljer att dra tillbaka att-sats nummer två (2) 
om revisorer.  
 
Mötet beslöt enhetligt att: 
§9 Moment 1 i lokaklubbsstadgarna att: Styrelsen består av 
ordförande samt två (2), fyra (4) eller sex  
 
§ 10 i lokalklubbstadgarn att: Klubbårsmötet väljer en till två 
(1-2) revisorer samt en till två (1-2) revisorssuppleanter. 
 
Följden blir att justera § 8, moment 2, punkt 16 i dagordning. 

 
c Propositioner om 

Bestämmelserna för Sveriges 
Hundungdoms Ungdoms-SM. 

Elin Brodin från Ungdomsrådet föredrog Ungdomsrådets tre 
propositioner om Bestämmelserna för Sveriges Hundungdoms 
Ungdoms-SM.  
 
Diskussion om förslag till tilläggsyrkande på proposition 1.  
 

 Mötet ajourneras kl 11:18 för 
föreläsning av Acana/Orijen 
samt lunch. 
Mötet återupptogs 13:03. 
 

 

 Justering av röstlängd Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes till 36 
röster fördelat över 26 ombud. 

  Johanna Berglund från Ungdomsrådet drog tillbaka 
proposition 1. Ungdomsrådet yrkar istället på att: 
Repskapet ska uppdra till UR att arbeta igenom 
Bestämmelserna för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM. 
 
Mötet biföll Ungdomsrådets yrkande om att uppdra till UR att 
arbeta igenom Bestämmelserna för Sveriges Hundungdoms 
Ungdoms-SM samt återkomma med nytt förslag till nästa års 
representantskapsmöte.  

Mötet beslutade att bifalla proposition 2 angående 
Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM att 
guldmedaljören äger rätt att på Sveriges Hundungdom 
riksförbunds bekostnad (startavgift) tävla i aktuell gren på 
nästföljande SM med samma hund (i handling tillåts byte av 
hund) 
 
Mötet beslutade att bifalla proposition 3 angående 
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Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM att 
åldersgränsen för att delta på SM vid kval från U-SM tas bort.  
 

§ 18 UR informerar Arbetsgruppen Sveriges Hundungdom som hela SKKs 
ungdomsförbund informerade om sitt arbete. Målet med 
projektet är att stärka samarbetet med alla klubbar inom SKK 
organisationen samt att Sveriges Hundungdom skall ses som 
hela SKKs ungdomsförbund.  
 

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

Elisabeth Sterner, från valberedningen, föredrog valberedningens 
arbete tillsammans med Michaela Nordlin (sammankallande) 
och Beatrice Utterström. 
  
Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande. 
Presentation genomfördes. 

Mötet beslutade enhälligt att välja Natalie Johansson till 
ordförande.  
 
Därefter föredrog valberedningen förslag till ordinarie 
ledamöter samt suppleant. Varvid mötet beslutade att 
enhälligt välja:  
Ledamot omval 2 år: Victor Gustafsson  
Ledamot omval 2 år: Elin Brodin 
Ledamot omval 2 år: Klara Wallman 
Ledamot nyval 2 år: Emilie Dahl 
Suppleant nyval 2 år Roksana Jurenczyk 

Mötet biföll förslaget om tjänstegöringsordning enligt: 
Första suppleant: Kornelía Adabugday 
Andra suppleant: Roksana Jurenczyk 
 
Alicia Näslund, Johanna Karlsson, Clara Widerholm och Johanna 
Berglund kvarstår som ledamöter.  
Kornelía Adabugday kvarstår som suppleant. 
 

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

Elisabeth Sterner, från valberedningen föredrog förslag till 
revisorer. 

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

Samt till revisorssuppleanter välja Stefan Enmark och Anita 
Gustavsson. 
 

§ 21 Val av valberedning 
enligt § 10. 

Valberedningskommittén föredrog sitt förslag till ny 
valberedning. 

Mötet beslutade enhälligt att välja  
Daniel Persson nyval ett (1) år som sammankallande 
Mikaela Lönngren två (2) år nyval 
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Michelle Boije två (2) år nyval 
samt till suppleant välja 
Stina Von Heijne nyval ett (1) år  

Beatrice Utterström kvarstår som ledamot.  
 

§ 22 Beslut om omedelbar 
justering av punkterna 
19-21. 

Paragraferna 19-21 förklarades omedelbart justerade. 

§ 23 UR informerar Ungdomsrådet informerar och har en kort diskussionspunkt till 
följd av arbetsgruppens arbete kring Sveriges Hundungdom 
som hela Svenska Kennelklubbens ungdomsorganisation.  
 
 

§ 24 Övriga ärenden som av 
UR hänskjutits till 
Representantskapsmötet 
eller som av lokalklubb 
eller distrikt anmälts till 
UR för behandling av 
Representantskapsmötet. 
 

Inga ärenden fanns anmälda. 
 
 

 

 Maskotnål Maskotnålmottagare nr 57 tilldelades Daniel Persson, vice 
ordförande i Handling kommittén. 
Årets maskotnålsmottagare är en person som brinner för 
ungdomar och deras utveckling. Hen har under sin tid i 
handlingkommittén byggt broar och skapat samarbete mellan 
Sveriges Hundungdom och länsklubbar samtidigt som hen har 
skapat förtroende bland såväl tävlande inom junior handling 
som föräldrar och åskådare. Hen har hjälpt till arrangera 
diverse olika aktiviteter samt utfört sina uppdrag i 
handlingkommittén på ett beundransvärt sätt. Personens 
engagemang är en stor tillgång för organisationen. Hen är en 
person med hjärtat på rätt ställe som verkligen brinner för att 
ungdomar ska få utvecklas inom sitt intresse. 
 
Maskotnålmottagare nr 58 tilldelades Elin Viklund från 
Skarpnäcks Hundungdom. 
Årets maskotnålsmottagare har under flera år varit aktiv med 
egna hundar, i styrelsen & som ledare inom sin lokala 
Hundungdomsklubb. Det senaste året har hens hund inte 
kunnat delta på tävlingar och kurser. Trots det har denna 
person, med stort engagemang, ställt upp för klubbens 
medlemmar. Hen har hjälpt till att arrangera tävlingar, kurser & 
andra aktiviteter. Denna person har ett stort intresse av att låta 
andra medlemmar utvecklas inom hundträning och få utbilda 
sig även inom föreningsteknik och ledarskap. Det har bidragit 
till att höja kvalitén på medlemmarnas kunskaper inom hund, 
de förtroendevalda samt klubbens instruktörer. Med sin 
positiva inställning & stora engagemang tillför hen föreningen 
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mycket.  
 

 Årets 
Hundungdomsklubb 

Nyinstiftade priset Årets Hundungdomsklubb 2017, 
tilldelades Skarpnäcks Hundungdom med motiveringen: 
Årets Hundungdomsklubb 2017 är en lokalklubb vars 
engagemang och organisation inspirerar hundungdomar runt 
om i hela landet. Denna klubb är noga med att inkludera alla 
personer och hundar genom att arrangera aktiviteter under året 
som kan passa alla åldrar, personligheter och människor. Alla 
hundar och hundraser är välkomna; valpar som veteraner och 
renrasiga som blandraser. Klubben är mycket duktig på att ta 
emot och behålla nya medlemmar tack vare sitt trevliga 
bemötande och sitt sätt att hjälpa de nya att bli aktiva. Att 
vårda sin styrelse, instruktörer och ledare är oerhört viktigt och 
den uppgiften tar denna klubb på stort allvar. De satsar på 
utbildning till aktiva medlemmar, vidareutbildning för 
instruktörer och ledarpeppaktiviteter. Mellan 2016 och 2017 
ökade klubbens medlemsantal med mer än 20 procent vilket är 
mycket beundransvärt och visar på hur duktiga de faktiskt är 
på att ta emot nya medlemmar. På klubben har medlemmarna 
möjlighet att lära sig om alla hundsporter, under året har denna 
klubb arrangerat diverse olika kurser inom de allra flesta 
hundsporter. Förutom träningar och kurser arrangerar klubben 
även andra aktiviteter för sina medlemmar för att främja 
gemenskap och träningsglädje tillsammans. Detta är en klubb 
som verkligen lever upp till sin vision; nämligen att bygga en 
förening på glädje, samspel och vänskap.  
 

§ 25 Mötets avslutande. Frida Sandegård tillsammans med Moa Källström tackade för 
ett trevligt representantskapsmöte och lämnade över 
ordförandeklubban till nyvalda förbundsordförande Natalie 
Johansson. 

Natalie Johansson tackade för förtroendet att bli vald till 
förbundsordförande för Sveriges Hundungdom. Därefter 
förklarade Natalie 2018 års Representantskap för avslutat.  
 

 Mötessekreterare: 
Märta Brandts 

Mötesordförande:                       Vice mötesordförande: 
Frida Sandegård                           Moa Källström 
 
Justerare                                       Justerare 
Roksana Jurenczyk                       Anna Höök 

 


