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UR 2/2018 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
Via skype 2018-03-20 

 
 
Närvarande:    Frånvarande:  
Natalie Johansson, ordförande  Victor Gustafsson, vice ordförande 
Johanna Berglund, skattmästare  Johanna Karlsson, ledamot 
Clara Widerholm, ledamot   Emilie Dahl, suppleant 
Klara Wallman, ledamot   Kornelía Adabugday, suppleant 
Sofia Wickman Mörk, ledamot 
Elin Brodin, ledamot 
 
Protokoll: 
Märta Brandts, kansliet  
 
§ 25 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppet.  
Mötets öppnande 

§ 26 Mötet beslöt att utse Clara Widerholm att justera 
protokollet. 

Val av justerare 

§ 27 Mötet beslöt att fastställa och godkänna dagordningen. Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 

§ 28 Ledamöterna berättade om vad som hänt sedan senaste 
möte och mötet gick igenom åtgärdslistan. Johanna B har 
varit på kansliet och haft ekonomiskt möte. 
Föreningskommitté möte på torsdag. Sofia har haft kontakt 
med Österåkers Hundungdom. Clara, Klara och Elin har 
jobbat med läger för äldre. Natalie, Klara och Elin har haft 
möte med rikslägergruppen.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 

§ 29   Föregående 
mötesprotokoll 

a Mötet läste UR 14/2017 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

UR 14/2017 

b Mötet läste UR 1/2018 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna. 

UR 1/2018 
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c Mötet läste AU 1/2018 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna. 

AU 1/2018 

§ 30  Kansli 

a Märta rapporterade från arbetet på kansliet. 
Styrelseförteckningar, verksamhetsberättelser och 
klubbenkät är på väg in till kansliet från alla klubbar. Några 
saknas dock och en påminnelse kommer skickas ut.  
 
Kansliet har haft ett mycket bra samarbetsmöte med SBK. 
Flera samarbeten kommer inledas. Intervjuerna för 
projektet med Upp och Hoppa kommer genomföras inom 
kort.  
 
Märta informerade om att SAGIK fått en ny styrelse och 
att fler lokalavdelningar startat upp.  
 

Rapport 

b Ärendet bordlades till nästa möte.  Redaktionsråd 
Hundsport 

c Märta informerade om kansliets arbete med nya 
dataskyddsförordningen. Ett nyhetsbrev planeras skicka ut 
till alla lokalklubbar. Under aprilmånad kommer 
biträdesavtalen skickas ut till alla klubbar via post men 
kansliet inväntar alla styrelseförteckningar först.  
 

GDPR 

d Märta rapporterade om arbetet med Djurens Helg. 
Önskemål är skickat till arrangörerna om att vi vill ha 
samma plats som tidigare år. Styrelsemötet genomförs på 
hotellet efter mässan. Mötet uppdrog till kansliet att boka 
möteslokal.  

Djurens Helg 

§ 31  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom klubbjournalen. Märta rapporterade att 
hon kommer närvara vid uppstartsmötet för Nedansiljans 
Hundungdom.  

Lokalklubbar 

b Mötet gick igenom planeringen inför Tullgarnshelgen. Klara 
Wallman och Sofia meddelade att de fått förhinder. Johanna 
B meddelade att hon kan delta fredag. Kornelía och 
Johanna K deltar lördag och söndag. Kansliet uppdrogs att 
kolla med Alicia och Emilie som tidigare anmält intresse.  

Tullgarn 
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c En pysselbok håller på att skapas tillsammans med Kornelía 
och Lotta.  

Pysselbok 

d Inträdesansökan godkänns och läggs till handlingarna. 
Ungdomsrådet välkomnar Karlstads Hundungdom extra 
mycket till Sveriges Hundungdom. 

Insträdesansökan 
Karlstads Hundungdom 

e Märta rapporterade att konversationer pågår med Gotlands 
hundungdom. Inventering av material pågår. Frågan om att 
lägga klubben vilande bordlades till nästa möte.  
 

Gotlands Hundungdom 

f Mötet diskuterar möjligheterna till att ta ut ett landslag till 
European Open Junior Agility Championship. Flera 
svårigheter finns med den korta ansökningsperioden. 
Kansliet uppdrogs att arbeta vidare med frågan 
tillsammans med Elin. 
 

European Open Junior 
Agility Championship 

§ 32  Skrivelser och 
information 
 

a En inbjudan har kommit till att delta i NKU Youth. 
Johanna B, Natalie, Klara Wallman och Elin visar intresse 
för att vara Sveriges representant.  
 

NKU Youth 

b Mötet noterar informationen och tackar för brevet men 
känner inte att projektet är aktuellt för verksamheten. Mötet 
uppdrog kansliet att besvara inbjudan.  
 

Youth Inclusion 

§ 33  Ekonomi 
 

a  Märta rapporterar att bokföringen för 2017 är klar. Ett 
positivt resultat redovisades för 2017.  
 

Rapport 

§ 34  Utbildning/verksamhet 
 

a Svenska Brukshundklubben genomför ett läger för deltagare 
mellan 18-30 år den 7-9 september. Clara Widerholm är 
Sveriges Hundungdoms representant på lägret och en 
presentation kommer göras den 8 september.  
 
Märta rapporterade att kansliet arbetar med ett 
freestyleläger med Jonna Smedberg.  
 

Rapport 

b Mötet gick igenom planeringen inför styrelseutbildningen. 
Flera klubbar kommer ha representanter på plats. 15 
stycken är anmälda till styrelseutbildningen, några fler är på 
gång. Alla uppdrogs att påminna sina lokalklubbskontakter.   
 

Styrelseutbildning 
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c Kyrkekvarn är bokat den 26-28 oktober, för ca 20 personer. 
Ungdomsrådet diskuterar möjliga ledare. Frågan bordlades 
till nästa möte men alla uppdrogs att redan nu anmäla sitt 
intresse för att vara ledare på lägret.  
 

Läger för äldre 

d Ungdomsrådet beslöt att genomföra en Etologiutbildning 
steg 1 den 25-27 maj med Karin Blom. 

Etologi 

§ 35  Repskap 2018 

a Natalie rapporterar från repskapsgruppen. Inget möte har 
genomförts ännu. Mötet funderar på mötesordförande, flera 
förslag kommer in.  
 

Rapport 

b Mötet diskuterar möjligheten till stadgeändring av 
lokalklubbsstadgarna. Antal i styrelsen samt antal revisorer 
skulle underlätta möjligheten att ha en aktiv klubb på flera 
platser i landet. Mötet uppdrog till kansliet att prata med 
Fredrik Bruno. 
 

Stadgeändring 

c Mötet noterar informationen. Kansli uppdrogs att 
marknadsföra nomineringarna.  
 

Nominering 
Maskotnålsmottagare 

d Kansliet arbetar med verksamhetsberättelsen för 2017. Alla 
uppdrogs att skicka in till kansliet vilka platser de 
representerat på under 2017.  
 

Verksamhetsberättelse 

§ 36  Handlingkommittén 

a Natalie rapporterar från handlingkommitténs möte. 
Minnesanteckningarna lästes och lades till handlingarna.  
 

Minnesanteckningar 

§ 37  Ungdoms-SM 

a Elin rapporterade om Ungdoms-SM. Alla grenar kommer 
finnas. Elin skickar logga till kansliet.   
 
Märta rapporterar att kansliet kommer stå med 
Studiefrämjandet och dela tält. 

Rapport 

§ 38  Riksläger 

a Rikslägret har haft planeringsmöte. Elisabeth och Kristin 
kommer inte vara med på lägret i år. Planeringen av lägret 
fortlöper. Flera anmälningar har inkommit.  
 

Rapport 

§ 39  Sociala Medier 

a Mötet gick igenom instagram schemat. Instagram 
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b Märta rapporterade om arbetet med kortfilmerna i 
samarbete med Studiefrämjandet.  
 

Kortfilm 

§ 40 Mötet beslöt att bordlägga punkten till nästa möte. Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 41 Ingen övrig fråga är anmäld.  Övriga frågor 
 

§ 42 Mötet gick igenom och uppdaterade åtgärdslistan.  

 

Uppdatering av 
åtgärdslistan 
 

§ 43 Mötet beslöt att omedelbart justera § 34 d 
Etologiutbildning.  

Omedelbar justering 
 

§ 44 Mötet beslöt att § 35 inte ska offentliggöras på webben.  Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 

 
§ 45 Nästa möte är den 19-20 april. Önskemål kommer att mötet 

endast ska vara en dag. Märta kollar om det är möjligt med 
ett endagsmöte.  
 
Clara Widerholm anmäler förhinder till sommarmötet.  
 

Nästa möte 
 

§  Mötesordförande tackade för ett trevligt kvällsmöte och 
förklarade mötet avslutat. 

Mötets avslutande 

 
  
 
 Mötesordförande                                    Justerare 

 

 Märta Brandts                                    Clara Widerholm 

 
 
 
 

Vid protokollet  
 

Märta Brandts 
 


