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Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd 
 
 

Protokoll 13/2022  

Datum:  2022-12-10  

Tid: 16:15 – 19:00  

Plats: Stockholm Hundmässa, Älvsjö 

 

 

Omfattning: § 208 - § 219 

 

 

Närvarande:   

Ordförande 

Vice ordförande 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Suppleant 

Suppleant 

Johanna Wallenqvist Berglund 

Tilde-Lu Storm 

Roksana Wickman 

Emma Lindquist 

Alva Söderlund 

Anna Höök 

Ink Norén 

Fanny Bergevi (endast § 213) 

Tilde Jansson (via Zoom) 

Ellen Björs 

 

 

Anmält förhinder: Fanny Bergevi, deltar dock på § 213 

Förbundssekreterare Therese Palm pga jobb med mässan 

Frånvarande: -  

Från kansliet -  

Justerare Alva Söderlund  

Vid protokollet Tilde-Lu Storm  
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§ 208 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och konstaterade att eftersom Fanny Bergevi inte deltar går 
Tilde Jansson in som ordinarie ledamot. 

 
§ 209 Val av justerare 
  Alva Söderlund valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 210 Fastställande av dagordning 
  Dagordningen fastställde med några justeringar. 
 
§ 211 Ledamotsrunda med åtgärdslista 

Emma rapporterar om sitt deltagit på handlingkommittémöte och har under mässan 
anordnat en uppvisning i aktivitetsringen. Anna har deltagit på ett informationsmöte om 
Modprovet i Blekingedistriktet. Tilde-Lu har bestämt möte med Svenska 
Jägareförbundets ungdomsansvarig tillsammans med Jaktaktivitetsgruppen. 
 

§ 212 Föregående mötesprotokoll 
a) 10/2022 
b) 11/2022 
c) 12/2022 
 
UR gick igenom protokoll 10, 11 och 12 varpå de godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 213 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 UR beslutar att skicka Johanna WB och Alva på 
detta möte. 
 

b. Inbjudan Studiefrämjandets dialogmöte 2023 
Studiefrämjandet har skickat ut en inbjudan att delta vid dialogmöte inför 
förbundsstämman 2023. Styrelsen beslutade att uppdra åt kansliet att delta vid detta 
möte. 

 
§ 214 Ungdomsrådet 

a. Lokalklubbskontakt 
Tilde-Lu har haft kontakt med Boden HU som ska ta kontakt med peppkommittén 
för stöd och råd att få igång fler ungdomar. 

 
 
§ 215 Ekonomi 

a. Rapport 
Diskussion om kostanden för representantskapsmötet har först mellan skattmästare 
och kansli. Då kostnadsutvecklingen är stor bör man antingen höja avgiften eller 
välja billigare alternativ för mötet. 
 

b. Bidragsbudget 
Bidragsbudgeten gicks igenom inför årsavslut och man konstaterade att det låg i fas.  
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§ 216 Utbildning/verksamhet 

 
a. Deltagande vid SBK Blekingedistriktets Modprovet 

Anna och Fanny berättade om det möte de deltagit på med Svenska 
Brukshundklubbens Blekingedistrikt gällande Sveriges Hundungdoms medverkan vid 
modprovet. Målet är ett mästerskap i appellklass, alla grenar. Vidare diskussioner 
kommer att hållas under vecka 51. Styrelsen ställer sig positiva till satsningen.  
 
NKU youth 
Roksana rapporterade från mötet med NKU Youth och lyfte frågan över att Sveriges 
Hundungdom inte ingår i Nordiska Kennelunionen men blir indirekt påverkat av 
besluten som tas där. Det är Svenska Kennelklubben som är medlemmar i Nordiska 
Kennelunionen och kan påverka de beslut som fattas där. Att Nordiska 
mästerskapen 2023 sker på Island strider mot regelverk. Sverige kommer hålla i 
Nordiska mästerskapen 2024. Punkten behöver diskuteras ytterligare och bordlades 
därför till mötet den 13-14 Januari. 
 

§ 217. Representantskapsmötet 2023 
Mötet diskuterade platsen för Representantskapet nästa år och beslutade att det ska 
förläggas i Gävletrakten. 

 
§ 218  Nästa möte 
  Nästa möte kommer att vara på kansliet i Rotebro den 14-15 januari. 
 
§ 219 Mötets avslutande 
  Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.   
 
 
 
Mötesordförande                                       Justerare   

Johanna Wallenqvist Berglund      Alva Söderlund      
    
 

Vid protokollet  
Tilde-Lu Storm 


