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

§ 117 Mötet beslöt att utse Alicia Näslund att justera protokollet. 
 

Val av justerare 

§ 118 Mötet beslöt att godkänna dagordningen.  Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 

§ 119 Alla ledamöter rapporterade vad som hänt sedan senaste mötet och 
åtgärdslistan gicks igenom. 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 

§ 120  Föregående 
mötesprotokoll 

a Mötet har läst protokollet och lade det till handlingarna.  Protokoll 5/2018 

§ 121  Kansli 

a Märta rapporterade från arbetet på kansliet. I samarbete med Svenska 
kennelklubben har ett brev med förslag till avtal skickats ut till alla 
specialklubbar som ej tecknat avtal om dubbelt medlemskap 
(Ungdomsmedlemskap).  
Alla på kansliet är tillbaka från semestern och arbete pågår inför 
representantskapsmötet i september.  
 

Rapport 
 

b Johanna Karlsson behövde tyvärr lämna återbud. Mötet går igenom eventuella 
reserver.  

Redaktionsrådsmöte HS 
13 september 

 



c Ett nytt förslag på avtal mellan Svenska Brukshundklubben och Sveriges 
Hundungdom har tagits fram. Ungdomsrådet tackade för avtalet och valde att 
godkänna utkastet som kan skickas till Svenska Brukshundklubbens 
förbundsstyrelse.  
 

SBK avtal 
 

§ 122  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbslistan och kontakt med klubbarna.  Lokalklubbar  

b Elin rapporterade från tävlingen i Holland. En välarrangerad tävling även om 
det var mycket problem innan med dålig kommunikation. Nästa år genomförs 
tävlingen i Schweiz. Kansliet uppdrogs att undersöka med SAGIK om de vill 
göra samarbeta kring uttagningen 2019. 
 

European Open Junior 
Agility Championship
  
 

c Mötet godkände Nora-Lindesberg Hundungdom inträdesansökan.  
UR önskade Nora-Lindesberg Hundungdom hjärtligt välkomna. 
 

Nora-Lindesberg 
Hundungdom 

d Mötet gick igenom presentationen på SBKs läger den 8 september. Clara 
Widerholm lämnade förhinder. Johanna Karlsson kliver in som ordinarie 
istället. Johanna Berglund är reserv.  
 

Läger SBK 8 september 
 

§ 123  Skrivelser och 
information 

a Mötet gick igenom den kompletterande informationen om tjänstehundensdag 
den 8 september. Clara Widerholm åker tillsammans med representanter från 
Uppsala Hundungdom. Kansliet tackar ja till att stå med på tjänstehundsdag 8 
september.  
 

Inbjudning till 
Tjänstehundens dag 8 
september  

 

b Mötet beslöt att någon från kansliet åker till diskussionsmötet som SBK bjudit 
in till i oktober.  

Inbjudan 
diskussionsmöte SBK 
 

§ 124  Ekonomi 

a Ekonomirapporten är ej uppdaterad sedan senaste mötet.  Rapport 

§ 125  Utbildning/verksamh
et 

a Märta rapporterade kort från höstens planerade utbildningar, läger och 
aktiviteter.   

Rapport  
  

 
b Planeringen är klar för lägret. Inbjudan ligger ute och det går nu att anmäla sig. 

Efter redan några dagar var det flera anmälda. Clara Widerholm kommer vara 
ansvarig för fika och mat på plats.  
 

Läger för äldre  
 

c Punkten bordlades till nästa möte. Alicia Näslund är kontaktperson till SBK 
tillsammans med kansliet.  

Läger 2019 med SBK 

d Vallägret genomförs under veckan. Många deltagare. Lägret genomförs i 
samarbete med Svenska vallhundsklubben och klubben sponsrar även med ett 
ekonomiskt bidrag till alla deltagare.  
 

Valläger 
 

http://eoj2018.eu/
http://eoj2018.eu/
http://eoj2018.eu/


§ 126  Repskap 2018 

a Arbetsgruppen har haft möte. Temat för middagen är: Gult är inte fult. En buss 
kommer gå mellan boendet och kansliet. Ca 60 personer kommer.  
 

Rapport 

b Verksamhetsberättelsen är nu layoutad och klar. Mötet godkände 
verksamhetsberättelsen.  

Verksamhetsberättelse
  

c Johanna gick igenom förslag till budgeten. Mötet godkände förslag till budget.  Förslag till budget 

d Mötet godkände verksamhetsplanen. Verksamhetsplan 

e Mötet godkände propositionerna om ändringar av bestämmelserna av U-SM.  Proposition U-SM 

f Mötet godkände förslag till U-SM avgift.  U-SM avgift 

g Mötet godkände förslag till medlemsavgift.  Medlemsavgift 
 

§ 127  Handlingkommittén 

a Natalie redogjorde för händelsen som skedde i samband med junior 
handingtävlingen i Ransäter där Värmlands kennelklubb inte hade ordnat någon 
ringsekreterare. Ärendet skickat till SKK:s utställningskommittén. 
 

Brev ang händelse i 
Ransäter 

§ 128  U-SM 

a Elin redogjorde för Ungdoms-SM genomförande. Utvärdering 

§ 129  Riksläger 

a Märta rapporterade kort från utvärderingarna av rikslägret. Elin höll ett agility 
pass som många uppskattade. Lägergruppen konstaterade att om det är över 40 
deltagare så behöver det vara en till lägerförälder.  
 

Utvärdering 

§ 130  Stockholm 
Hundmässa 

a Flera personer har tackat ja till att vara funktionärer under Sveriges 
Hundungdoms egna pass i SBK aktivitetsring. Kansliet uppdrogs att undersöka 
med Sofia och Emilie om hur det går med freestyle- och lydnadspassen.  
 

SBK aktivitetsring 

§ 131  Djurens Helg 

a Djurens helg pågick under helgen. Punkten bordlades till nästa möte.  Rapport 

§ 132  Sociala medier 



a Mötet gick igenom planeringen med instagram. Instagram 

b Ingenting fanns att rapportera.  Hemsidan 

§ 133 Protokoll från övriga hundvärlden bordläggs till kommande möte. Protokoll från övriga 
hundvärlden  
 

§ 134 Ingen övrig fråga var anmäld.  
 

Övriga frågor 
 

§ 135 Alla fick i uppgift att uppdatera sin egen kolumn på åtgärdslistan. Uppdatering av 
åtgärdslistan  
 

§ 136 Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbar justering.  Omedelbar justering 
 

§ 137 Mötet ansåg att det inte fanns några ärenden som inte kan offentliggöras. Beslut om ärenden 
som inte får 
offentliggöras innan 
protokollet är justerat 
samt ärenden som ska 
publiceras på webben 
 

§ 138 Nästa möte är fredagen den 21 september klockan 17:00 på kansliet.  
 
 

Nästa möte 

 

§ 139 Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat. Mötets avslutande 
 

 

 


