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UR 9/2018 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd, Sveriges 
Hundungdoms kansli 2018-11-10 — 11  

 
 
Närvarande: 
Natalie Johansson, ordförande tom § 282 
Elin Brodin, vice ordförande 
Johanna Berglund, skattmästare 
Victor Gustafsson, ledamot tom § 279 d 
Klara Wallman, ledamot 
Alicia Näslund, ledamot 
Johanna Karlsson, ledamot 
Emilie Dahl, ledamot 
Roksana Jurenczyk, suppleant 

 
Frånvarande: 
Clara Widerlund, ledamot 
Kornelía Adabugday, suppleant 
 
 
 
 
 

 
Protokoll: 
Märta Brandts, kansliet  
 
§ 265 Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och 

förklarade mötet öppet.  
Mötets öppnande 

§ 266 Mötet beslöt att utse Johanna Berglund att justera 
protokollet. 

Val av justerare 

§ 267 Mötet beslöt att godkänna dagordningen för mötet.  Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 

§ 268 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan 
senaste mötet och åtgärdslistan gicks igenom. Elin 
informerade om att arbetet med wikipedia-texten snart 
är klart. Roksana har skickat in önskemålet om 
revideringen av nose-workreglerna.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 

§ 269  Föregående 
mötesprotokoll 
 

a Mötet läste protokollet och noterade fel årtal (2017 ska 
ändras till 2018) samt skriva in 2019 under § 149a. 

Protokoll 7  
 

b Mötet läste protokollet och lade det till handlingarna.  Konstituerande 
mötesprotokoll 

c Mötet läste protokollet och lade det till handlingarna.   Representantskapsprotokoll 

 
§ 270  Skrivelser och 

information 
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a Mötet planerade ett möte i arbetsgruppen för att skriva 
motioner till Kennelfullmäktige 2019. Två motioner 
planeras i dagsläget en angående det dubbla 
medlemskapet för flera klubbar upp till 25 år samt en 
motion om avgiften till specialklubbarna för 
medlemskapet. Johanna Berglund skriver ett utkast till 
motion nummer 2 till nästa möte.  
  

Motioner KF  

b Mötet diskuterade frågorna som inkommit. Flera olika 
förslag togs fram men mötet beslöt enigt att tävlingen 
heter Årets Hundungdom och ska därför endast gälla 
för de ungdomar som tävlar för en hundungdomsklubb. 
Ungdomsrådet uppmanade dock frågeskrivaren att 
skriva en motion till repskapet.  
 
Mötet diskuterar frågan om utländska resultat. Mötet 
beslöt att internationella utländska tävlingar får tas med 
om resultaten går att hitta på en hemsida eller är 
verifierade med protokoll där resultatet syns tydligt. 
Beslutet börjar gälla från och med nu.  
 

Årets HU -brev 

c Mötet läste brevet från Studiefrämjandet. Mötet beslöt 
att inte nominera någon till Studiefrämjandets styrelse.  

Nominering 
Studiefrämjandets 
förbundsstämma 

d Mötet läste inbjudan, ingen från Ungdomsrådet 
anmälde intresse och inbjudan lades till handlingarna.  

Inbjudan till maktsalongens 
mentorskapsprogram 

e Mötet läste rapporten och den lades till handlingarna.  LSU arbete mot segregation  

f Mötet läste inbjudan till att delta i projektet hållbar 
organisering. Flera anmäler sitt intresse. Mötet beslöt 
att Meta Lönnberg från kansliet och Johanna Berglund 
från Ungdomsrådet deltar. Roksana Jurenczyk är reserv. 
Meta och Johanna B anmäler sig tillsammans.  
 

Delta i Hållbar organisering 

§ 271 
 

 Kansliet 

a Märta rapporterade från arbetet på kansliet. 
Omförhandling för lokalerna har genomförts, 
Ungdomsrådets möten är fortsatt kostnadsfria, nytt är 
50 % rabatt vid aktiviteter under helgen.  
 
Information förelåg om projektbidrag till utbildning 
blivit avslagen. Orsak anger stiftelsen är att det var 
många sökande: Stiftelsen fick in ansökningar om 7,6 
mkr och beviljade 1,7 mkr. 
 
Ansökan till MUCF är sedan en tid tillbaka inlämnad, en 
ny handläggare och många frågor har kommit.  

Rapport 
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Projektet Upp och Hoppa – Sund med hund fortsätter. 
Flera instruktörsutbildningar planerade. Ansökan för 
fortsatt bidrag är inlämnad. Om hela summan blir 
beviljad kommer en podcast startas.  
 
Information förelåg om att kansliets sjukvårdsförsäking 
kommer avslutas vid årsskiftet. Istället kommer 
företagshälsovård tecknas i samarbete med Svenska 
Kennelklubben. Kansliet håller även på att ta fram ett 
erbjudande om friskvårdspaket för varje anställd.  
 

b Rekryteringen fortlöper. Märta informerar att flera 
ansökningar redan inkommit. Ansökan stänger den 22 
november 2018.  
 

Rekrytering 

 

c Samarbetsmöte med ordförande Thomas Jurén har 
genomförts på kansliet. Samarbete kommer ske om 
EOJ 2019. Flera samarbeten planeras, ev även tävling på 
Stockholm Hundmässa 2019. Ungdomsrådet såg 
framemot samarbetet och såg positivt på det.  
 

Samarbetsmöte SAgik 
 

d Information om samarbetsavtalet förelåg. 
Samarbetsavtalet mellan Sveriges Hundungdom och 
Svenska Brukshundklubben är nu undertecknat. De 
stora förändringarna är att de två tidigare avtalen nu är 
sammanslagna till ett avtal. Som medlem får hen byta 
klubb inom SBK en gång under medlemskapets år.  
Samt att om hen valt SBK som sin klubb så får hen 
delta i kurser, verka som funktionär samt träna på 
klubb. För medlem som valt annan specialklubb än 
SBK får man gå kurs hos SBK utan krav på 
medlemskap (ej träna). 
 

Samarbetsavtal SBK 

e Märta informerade om samverksansmötet i Örebro 
som Meta från kansliet deltog i. 
 

Samverkansmöte Örebro 

f Mötet diskuterade Ungdomens Hundmärke. Mötet 
beslöt att göra järnmärket (Ungdomens Hundmärke) till 
ett digitalt frågeformulär som ska finnas på hemsidan 
med tex en film. Mötet uppdrog till kansliet att 
undersöka med SKK utbildningsavdelning om de kan 
bistå med hjälp. 
 

Ungdomens Hundmärke 

§ 272  Ungdomsrådet 

a Märta informerade att frågor om att starta upp en 
hundungdomsklubb har inkommit från Svedala BK och 
Hudiksvalls BK.  
 

Lokalklubbar   
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y0sX1J0M6M-v602ZsDjgKHb3hDUXjBatOhZght5RSEo/edit?usp=sharing
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Sävsjö Hundungdom har aviserat att de kommer starta 
om sin verksamhet igen efter ett tag av vila.  
Mötet gick igenom alla lokalklubbar samt kontaktlistan.  
 

b Johanna K deltar på mötet med Norra Älvsborgs 
Kennelklubb. Norra Älvsborgs Kennelkubb är 
intresserade av att starta upp en hundungdomsklubb.  
 

25 november Alingsås  

 

c Sveriges Hundungdom kommer för första gången 
finnas med monter på International Horse Show i 
november på Friends Arena. Liten monter kommer 
finnas. Schemat planeras. Några aktiviteter kommer 
finnas i montern tillsammans med en hund per kväll 
som visar tricks.  Ungdomsrådet bemannar montern.  

International Horse Show 
 

 
e Besök från Finska Kennelklkubben väntas i slutet av 

november, 12 personer där några arbetar på kansliet och 
några är volontärer i deras verksamhet. Mötet planerade 
dagen med lunch, rundvandring och presentation. Meta 
och Lotta deltar från kansliet tillsammans med Johanna 
B och Roksana. 

Finska Kennelklubben – 24 
november  

e Victor rapporterade från samordningskonferensen som 
anordnades av Övre Norrlands distriktet inom SBK. 
Therese Palm från SBK centrala kansli var inbjuden 
som föreläsare. Therese hade lyft samverkan med 
ungdomar och Sveriges Hundungdom.  
 

SBK norrlands konferens 

f Natalie och Elin har anmält sig till 
specialklubbskonferensen. Mötet uppdrog till Natalie att 
undersöka med Elisabeth som också ingår i 
arbetsgruppen om hon har möjlighet att närvara.  

Specialklubbskonferens 

§ 273  Ekonomi  

 
a Johanna B och Märta föredrog ekonomirapporten.  

 
Rapport 

§ 274  Utbildning/verksamhet 

a Mötet uppdrog till kansliet att undersöka hur det går 
med grundmodulen samt om den helt kommer bli på 
distans. Önskemål fanns från både Gävle och Göteborg 
att ha en grundmodulsutbildning.  
 
Mötet diskuterade en ev kurs för tävlingsekipage. Emilie 
uppdrogs lägga upp en fråga på facebook om inom 
vilken hundsport som de önskas samt för att se om 
intresse finns.  
 

Rapport 
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b Klara Wallman rapporterade från läger för äldre 
tillsammans med Elin. Fina recensioner från både 
instruktörer och deltagare. Tyvärr var det kallt i 
träningshallen och trångt i huset men stämningen var 
mycket bra och det var god mat och fin träning. 
 

Utvärdering - läger för äldre  
 

c Alicia och Märta informerade om planeringen för 
2019. Flera namn på instruktörer diskuteras. Alicia tar in 
offert från instruktörerna.  
 

Läger 2019 med SBK 

d Datum för rikslägret diskuteras. Tyvärr var första 
förslaget uppbokat. Nytt datum diskuteras. 
Rikslägergruppen 2019 består av Natalie, Elin, Roksana, 
Alicia och Elisabeth.  
 

Riksläger 2019 
 

e Samma upplägg som det prova på lägret som 
genomfördes nu under hösten planeras. Lägret kommer 
genomföras på Eriksöre Camping med inriktning 16-25 
år och är nybörjare.  
 

Läger Eriksöre 
 

f Instruktörsutbildning i freestyle i Söderköping planeras. 
Yvonne Öster är förslag på instruktör. Meta undersöker 
med Östra Svealands distrikt hur intresset för deras 
utbildning sett ut.  
 
Lärarutbildning till att bli freestyleinstruktör efterfrågas. 
Ungdomsrådet uppdrog till kansliet att skicka en 
uppmaning till Svenska freestyleklubben att arrangera 
en lärarutbildning i freestyle.  
 

Instruktörsutbildning 
freestyle 

g Natalie har haft kontakt med Moa Samuelsson angående 
en ekonomiutbildning. Natalie kontaktar Moa igen.  
 

Blå Stjärnan 
 

§ 275  Repskap 2018 
 

a Mötet utvärderade repskapet 2018. 
Minnesanteckningar skrivs inför repskapet 2019.  

Utvärdering 

 

b Arbetsgruppen består sedan tidigare av Natalie, Johanna 
B, Victor, Johanna K och Clara W. Klara Wallman 
lämnar sin plats till Victor. Mötet uppdrog till 
arbetsgruppen att ta in offerter till nästa möte.  
 

2019    
 

§ 276  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningarna och lades till 
handlingarna.  
 

Minnesanteckningar 

https://docs.google.com/document/d/1IWqz4GYsTfAmn83shyYJuxCTOEJsi72FijiQoS79mzc/edit?usp=sharing
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b Mötet uppdrog till kansliet att göra en enkät som alla 
länsklubbar kan använda vid anmälan av junior handling 
samt uppmana till att ta emot anmälningsavgiften med 
swish om det går. Förfrågan skickas till Sydskånska 
Kennelklubben om deras anmälningsformulär kan 
användas.  
 

Anmälningslänk jh-tävling 
 

§ 277  Stockholm Hundmässa 

a Mötet gick igenom planeringen inför Stockholm 
Hundmässa. Mötet uppdrog till Klara Wallman att ta 
fram förslag till tipspromenad.  
 

Planering 

b Mötet planerade aktiviteten i SBKs aktivitetsring.   SBK aktivitetsring 

 
c Mötet gick igenom potentiella sponsorer till tävlingarna 

under Stockholm Hundmässa.   
 

Sponsring 
 

d Mötet planerade schemat för montern samt angav 
önskemål till viprummet.  

Viprummet 

§ 278  Mydog 
 

a Johanna K har tagit emot kontakten med Tommy som 
är arrangör på Mydog. Johanna K är fortsatt ansvarig 
för montern på Mydog. Planeringen fortsätter. 
Prisutdelningen av Agria junior handling cup genomförs 
på Mydog.  
 

Närvaro och boende 

 

b I montern planeras flera aktiviteter, med bland annat t-
shirt-målning, tipspromenad och försäljning av artiklar.  

Monter 
 

§ 279  PR 
 

a Mötet uppdrog till kansliet att inskaffa 
föreningsbutiken.  
 

Föreningsbutik  
 

b Mötet beslöt att köpa in 250 stycken reflexer och 250 
stycken små ledlampor som gåvor till alla tävlande på 
Stockholm Hundmässa. En större bag-väska och 
kaffemugg är beställda sedan tidigare.  
 

Produkter 

 

c Mötet undersökte väster att ta in för funktionärer att 
låna vid evenemang. Mötet beslöt att beställa in 6 västar 
i olika storlekar.  

Väst 
 

https://www.netshirt.se/profil/foreningsbutik/falkenbergs-brukshundklubb
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d Den nya pysselboken har kommit och Ungdomsrådet 
upplever den som mycket fin och hoppas den blir 
uppskattad av våra medlemmar.  

Pysselbok 

§ 280   Sociala medier 

 
a Instagramschemat rullar på och nya följare kommer.   Instagram schema  

 

§ 281 Mötet läste protokoll: SKK/UtstK nr 4-2018, 
SKK/PtK nr 1/2018, SKK/FK nr 4-2018, SKK/AK 
nr 3-2018, SKK/AG-ES nr 3 och nr 5-2018, SKK CS 
nr 3-2018, SKK/UK nr 4 och 5-2018, SKK/DK nr 3, 
nr 4 och nr 5-2018, SKK/UK nr 3 och nr 4-2018, 
NatDopK nr 2/2018, SKK/JhK nr 3/2018, 
SKK/KHM nr 2/2018. 
I protokollen noterades följande:  
- SKK DK 3/2018 utbildning om anatomi för yngre 
personer. Sydskånska Kennelklubben planerar 
utbildning på distans för ungdomar.  
- SKK UK 5/2018 Meta informerade om utbildningar 
samt kortfilmer för Sveriges Hundungdom.  
SKK CS 3/2018 Sveriges Hundungdom beviljade extra 
bidrag för EOJ. 
- SKK FK 4/2018 undersöker om att skapa stödjande 
medlemskap. 
- SKK PTK 1/2018 information om EOJ, NKU youth 
startas.  
- SKK Utstk 4/2018 digitala kortkurser junior handling.  
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden  
 
 
 

§ 282 a. Elin lyfter frågan om EOJ 2018. En artikel skrivs om 
EOJ för publicering på hemsida samt 
Hundsport/Brukshunden. 
 
b. Mötet lyfter samarbete kring Ungdoms-SM i vallning 
och med SSRK. Alla är mycket positiva till ett 
samarbete där vi kan ge dem marknadsföring och samt 
lyfta deras deltagare i våra medier. Kontakt tas med 
Vallhundsklubben och SSRK. 
 

Övriga frågor 
 

§ 283 Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade 
densamma. 

Uppdatering av 
åtgärdslistan 
 

§ 284 Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbar 
justering.   

Omedelbar justering 
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§ 285 Mötet beslöt att allt får offentliggöras.  Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 
 

§ 286 Nästa möte genomförs i samband med Stockholm 
Hundmässa, den 8 december.  
 

Nästa möte 

 

§ 287 Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och 
förklarade mötet avslutat. 
 

Mötets avslutande 

 
  
 
 Mötesordförande                                    Justerare 

 

 Natalie Johansson                                   Johanna Berglund 

 
 
 
 

Vid protokollet  
 

Märta Brandts 
 
 
 


