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Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd 
 
 

Protokoll 12/2022  

Datum:  2022-11-24  

Tid: 18:30 – 21:20  

Plats: Digitalt via Zoom 

 

 

Omfattning: §189 - § 207 

 

 

Närvarande:   

Ordförande 

Vice ordförande 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Suppleant 

Suppleant 

Johanna Wallenqvist Berglund 

Tilde-Lu Storm 

Roksana Wickman 

Emma Lindquist 

Alva Söderlund 

Anna Höök 

Ink Norén 

Tilde Jansson 

Ellen Björs 

 

 

Anmält förhinder: Johanna Ambjörn, skattmästare 

Anna Höök, ledamot (deltog från § 198e) 

 

Frånvarande: -  

Från kansliet Therese Palm, förbundssekreterare (FS)  

Justerare Ellen Björs  

Vid protokollet Therese Palm  
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§ 189 Mötets öppnande 
  Då Anna och Johanna A är borta går Tilde och Ellen in som ordinarie ledamöter. 
 
§ 190 Val av justerare 
  Ellen Björs valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 191 Fastställande av dagordning 
  Dagordningen fastställde med några justeringar. 
 
§ 192 Ledamotsrunda med åtgärdslista 

Alva – Har deltagit på möte med jaktaktivitetsgruppen, SKKs slutliga genomgång av 
Vision 2030 samt på LSUs årsmöte.  

 
Roksana – Har deltagit på NKU Youth-möte i Danmark. Den stora diskussionen var det 
beslut som fattats av NKU att de nordiska mästerskapen i junior handling år 2023 är 
flyttat från Norge till Island. Mer om detta under inkomna skrivelser § 194 c. 

 
Tilde-Lu – Har deltagit på möte med jaktaktivitetsgruppen. 

 
Emma – Haft planeringsmöte med SBK:s arenagrupp inför Stockholm Hundmässa, 
deltagit på handlingkommittémöte, SKKs avelskonferens samt länsklubbsmöte för att 
informera om junior handling. 

  
Ellen – Har deltagit på LSUs årsmöte samt SKKs slutliga genomgång av Vision 2030 

 
Tilde – Har haft kontakt med alla sina lokalklubbar bortsett från en som varit svår att få 
kontakt med.  
 
Ink – Har haft kontakt med alla sina lokalklubbar.  
 
Fanny – Har deltagit på avelskonferensen som representant från rasklubb. 
 
Johanna WB – Har deltagit i SKKs slutliga genomgång av Vision 2030 samt 
planeringsmöten med förbundssekreteraren.  
 

§ 193 Föregående mötesprotokoll 
Inga protokoll förelåg för att läggas till handlingarna 
 

§ 194 Skrivelser och information 
Inkomna skrivelser 
a. SKKs vision 2030 

Under januari kommer CS ha möte angående SKKs vision 2030. Representation från 
Sveriges Hundungdom önskas och FS önskar att styrelsen utser två representanter 
under decembermötet. 
 

b. Språkregler 
FS uppmanade styrelsen att ta del av de språkregler som finns inom SKKs 
organisation, t.ex. hur vi använder förkortningar etc. Alltid bra att fräscha upp sina 
kunskaper för att ha ett samstämmigt uttryck. 
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c. Brev från NKU Youth Committee 
NKU har beslutat att flytta nordiska mästerskapen i junior handling från Norge i juli 
till Island under senhösten 2023. NKU Youth har på sitt möte i Danmark tagit upp 
detta beslut, reagerat kraftigt på detsamma och beslutat att sammanställa en skrivelse 
till NKU. NKU Youth ställer sig frågande till beslutet och bemöter i skrivelsen de 
argument NKU haft för att göra denna förändring. Bland annat beskriver man hur 
det ursprungliga värdlandet Norge redan bokat domare, länderna har redan påbörjat 
arbetet med uttagning o.s.v. men framför allt ifrågasätter man hur detta beslut kan 
tas utan att först rådgöra med NKU Youth. 
 

d. Deltagande vid länsklubbarnas ordförandeträff 
I samband med Specialklubbskonferensen och Länsklubbarna ordförandeträff har 
Styrelsen fått möjlighet att komma för att prata om Sveriges Hundungdom och bland 
annat diskutera öppningar för ökat deltagande av unga. Tilde-Lu och Johanna WB 
kommer att delta på detta. 
 

e. Projektmedel Svenskt Friluftsliv 
Ett fösta preliminärt besked avseende projektmedel för ”Let´s walk about it” har 
kommit från Svenskt Friluftsliv. Beskedet utlovar 700.000kr i projektstöd för första 
året av tre. Slutgiltigt besked lämnas när riksdagen fattat beslut om 2023 års budget. 

 
f. Lokalklubbsärenden 

(Tilde deltog inte i diskussioner och beslut pga jäv.) 
i. Namnbyte lokalklubb 

Nacka hundungdom har haft ett extra insatt årsmöte som beslutat att man 
önskar byta namn till Nacka-Värmdö Hundungdom och således också 
utvidga sitt geografiska upptagningsområde. De har inkommit med 
årsmötesprotokoll avseende detta. Ungdomsrådet godkände önskemålet.  
 

ii. Skrivelse från lokalklubb angående bidrag 
Ungdomsrådet har fått en bidragsansökan från en lokalklubb som eventuellt 
kommer att få ett kontrakt på lokal och mark i kommunen. Styrelsens 
diskuterade ärendet och konstaterade att det idag inte finns några möjligheter 
att betala ut ett sådant bidrag till enskild klubb då det inte finns den typen av 
avsatta medel att efterskänka enskilda klubbar.   
 
Bidragsutbetalning baserat på enskilda önskemål skulle innebära att alla 
klubbar inte skulle få samma möjlighet vilket inte är korrekt utifrån 
demokrati och resursfördelning. En rättvis möjlighet och fördelning av 
centrala medel är viktigt i en demokratisk förening som representerar hela 
Sveriges lokalklubbar och distrikt. 
 
Baserat på ansökan diskuterade dock styrelsen möjligheten att i framtiden 
starta en fond där alla klubbar kommer att få möjlighet att söka medel för 
vissa specifika ändamål och kriterier. Dock ser situationen inte ut så idag och 
ett sådant beslut behöver fattas på ett Representantskapsmöte då det rör 
medlemmarnas pengar.  
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Utgående skrivelser 
g. Beslut om U-SM 2023 

Beslut om att Uppsala HU har tilldelats U-SM 2023 har skickats ut. Övriga klubbar 
som ansökt har fått besked och uppmanats att på nytt ansöka för år 2024.  
 

§ 195 Kanslirapport 
  Ett axplock: 

- Den fysiska träffen för ledarutbildningen UNG Ledare! har genomförts. Det 
kändes som en lyckad helg och deltagarna gjorde ett fantastiskt intryck. Vi tackar 
också våra externa föreläsare och workshopledare Lotta Löfgren Cassergren och 
Giorgio Grossi för fint genomförande. 

- Ett möte med Malin Widell från 4H har hållits och vi konstaterade att det finns 
många saker som kan genomföras tillsammans för ett ökat medlemsvärde för 
alla våra medlemmar. Vi kommer att titta på möjligheten att skapa gemensam 
sak kring bland annat projekt för nå ut till fler barn och unga.  

- Med anledning att det ibland kan vara svårt att hitta förtroendevalda till styrelser 
har FS börjat titta på hur andra organisationer organiserar sig. Bland annat 
kontakt tagits med Youth 2030 för att utreda detta vidare. Svårigheter med att 
hitta förtroendevalda är inte unikt för vår organisation varför det borde finnas 
positiva modeller för att underlätta för medlemmar att engagera sig. 

- Mässplaneringen pågår för fullt och det mesta börjar falla på plats. Veckan innan 
mässan kommer FS att kalla till en kortare avstämning med alla i UR. De som 
kan delta gör det. 

 
§ 196 Ungdomsrådet 

a. Lokalklubbskontakt 
Flera av ledamöterna har kommit i kontakt med sina tilldelade klubbar. Vissa 
klubbar har inte tagit del av den enkät som Svenska Brukshundklubben har 
skickat ut då det varit problem med vissa mailkonton. FS tar kontakt med SBK 
för att reda ut detta.  

 
b. Rapport Young People 

Under föregående möte togs det upp att SKK önskar att Hundungdom ser över 
möjligheten att starta upp ett internationellt utbyte mellan 
Kennelklubbsorganisationer. Ink kommer att ta kontakt med personer inom 
Erasmus+, vilket är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom 
bland annat utbildning, för att se möjliga ingångar via dem. Återkommer med 
rapport. 

 
c. Rapport motionsberedningsgruppen 

Bordlades till januarimötet. 
 

d. Rapport SKK Avelskonferens 
Emma rapporterade från SKKs avelskonferens och vittnar om ett mycket väl 
genomfört arrangemang med intresseväckande och viktig information. Styrelsen 
diskuterade Hundungdoms roll i just avelsfrågor och konstaterade att våra 
medlemmar idag är morgondagens uppfödare. Man beslutade att se över 
möjligheten att erbjuda utbildning, föreläsningar eller annan 
kompetensutveckling inom dessa frågor för våra medlemmar. Frågan kommer 
tas vidare på mötet i januari.  
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§ 197 Ekonomi 

a. Rapport 
Inga större avvikelser sedan den ekonomiska rapporten på senaste mötet.  

b. Bidragsbudget 
Ungdomsrådet beslutade att fördela 30% av organisationsbidrag från MUCF på de 
aktiva klubbar som inkommit med handlingar, dvs. årsmötesprotokoll, 
styrelseförteckning och verksamhetsberättelse. Undantag för nystartade klubbar med 
verksamhet kortare än ett verksamhetsår.  
 
Ungdomsrådet beslutade också att fördela det eventuella överskott av 
organisationsbidrag och tillfälligt bidrag som finns kvar 2022-12-15 och gav kansliet i 
uppdrag att fördela detta till lokal verksamhet såväl som till övriga delar i 
verksamheten innan årsskiftet 2022/2023.  

 
§ 198 Utbildning/verksamhet 

a. Riksläger 
Styrelsen beslutade att nästa års Riksläger ska genomföras vecka 26 med start på 
söndagen. Platsen kommer att vara Ånnaboda och från Ungdomsrådet kommer Ink, 
Tilde-Lu, Fanny och Anna att ingå i Rikslägergruppen. Elin Brodin kommer också 
att ingå. Tilde-Lu kommer att vara sammankallande. Uppdrogs åt kansliet att boka 
anläggning.  
 

b. Läger tillsammans med SBK 
Ungdomsrådet önskar delta på nästa års läger med Svenska Brukshundklubben. 
Frågan är redan ställd och Brukshundklubben ställer sig positiva. Alva kommer att 
vara kontaktperson från styrelsen och Fanny står som reserv. 
 

c. Jaktaktivitetsgruppen 
Alva och Tilde-Lu har haft möte och kommit fram till flera förslag på vad man kan 
arrangera för de medlemmar som har jakten som intresse. Kontakt kommer att tas 
med Jägarförbundets ungdomssektion för att få riktlinjer och stöd i hur man går 
vidare.  
 

d. Formulär för intresseanmälan  
Mot bakgrund av de diskussioner styrelsen haft om att man önskar fler engagerade 
på central nivå har Tilde-Lu tagit fram ett intresseanmälningsformulär. Styrelsen 
tittade igenom detta och konstaterade att det såg bra ut och att man kan använda 
detta när styrelsen under januari diskuterat hur vi ska ta hand om engagemang 
genom till exempel kommittéer eller liknande.  
 

e. Stockholm Hundmässa – Planering 
FS gick igenom planeringen för Stockholm hundmässa och styrelsen fyllde på med 
sina uppdrag och åtaganden.  
 

f. Deltagande vid SBK Blekingedistriktets Modprovet 
Svenska Brukshundklubbens Blekingedistrikt har varit i kontakt angående önskemål 
om Hundungdoms deltagande vid deras årliga event Modprovet. Fanny, Anna och 
FS kommer att delta vid ett första möte den 1 december. 
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§ 199. Representantskapsmötet 2023 
Styrelsen diskuterade platsen för Representantskapet 2023. Roksana tog på sig uppdraget 
att ta fram offerter på intressantana konferensanläggningar till decembermötet. Hon 
kommer att fråga Johanna A om hjälp. 

 
§ 200 Handlingkommittén 

Förelåg minnesanteckningar från handlingkommitténs möte den 12 september. 
 
§ 201. PR och sociala medier 

Styrelsen konstaterade att den grupp som finns på Instagram för lokalklubbarna fyller en 
viktig funktion.  
 

§ 202 Protokoll från övriga hundvärlden 
Styrelsen valde att bordlägga de SKK-protokoll som inkommit sedan sista mötet till 
mötet i januari. 

 
§ 203 Övriga frågor 

a. Årets hundungdom 
Styrelsen vill komplettera de utmärkelser som finns för ”årets” med ytterligare en 
kategori som ska kallas ”Årets kämpe” som ska premiera de som kämpat med 
träningen av sin hund inom valfritt område. Det kan vara en framgång i allt från 
hundmöten till ett perfekt slalom. Uppdrogs åt FS att sätta kriterier för en sådan 
utmärkelse. 
 

b. Roslagen Brukshundklubb – Ungdomssektion 
Styrelsen har noterat att Roslagen Brukshundklubb startat upp en ungdomssektion 
som de kallar Roslagen Hundungdom. Det är mycket positivt att Roslagen BK fått 
aktiva ungdomar som vill engagera sig i klubbverksamhet och styrelsen hoppas på ett 
så starkt engagemang att de unga väljer att starta en hundungdomsklubb och påtalar 
också att Brukshundklubben eller ungdomarna själva är varmt välkommen att 
kontakta Hundungdom om de behöver hjälp.  
 
Dock behöver namnet ses över då Roslagen Hundungdom kommer att skapa 
förvirring eftersom det osökt kommer att förväxlas med Sveriges Hundungdoms 
lokalklubbar.  
 
Uppdrogs åt FS att tillskriva Roslagen BK. 
 

c. Ny samarbetspartner 
Styrelsen uppdrog åt FS att fortsätta det påbörjade samarbetet med en ny 
samarbetspart som redan påbörjats.  
 

d. Förslag på val till CS 
På föregående möte uppdrogs åt var och en att fundera över lämpliga kandidater i 
CS. Vid detta möte har inga namn kommit fram och frågan bordlades till januari. 
 

§ 204  Uppdatering av åtgärdslistan  
  Uppdatering av åtgärdslistan efter helgens möte genomfördes.   
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§ 205 Omedelbar justering 
194 fi och 194 fii 
 

§ 206 Nästa möte 
  10 december 16:15, VIP-rummet Stockholmsmässan 
 
§ 207 Mötets avslutande  

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

Johanna Wallenqvist Berglund      Ellen Björs       
    
 

Vid protokollet  
Therese Palm 


