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UR 12/2017 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
På Sveriges Hundungdoms kansli, 
Rotebro 2017-10-20 

 
 
Närvarande: 
Natalie Johansson, ordförande 
Victor Gustafsson, vice ordförande, via skype Anmält förhinder: 
Elin Brodin, ledamot   Johanna Berglund, skattmästare 
Klara Wallman, ledamot   Kornelía Adabugday, suppleant 
Sofia Wickman Mörk, ledamot 
Johanna Karlsson, ledamot 
Clara Widerholm, ledamot 
Alicia Näslund, ledamot 
Emilie Dahl, suppleant 
 
Rebecka Ellnemar, kansliet § 228 
 
Protokoll: 
Märta Brandts, kansliet  
 
§ 220 Ordförande hälsade alla välkomna till ungdomsrådet 

första fysiska möte på nya kansliet i Rotebro och 
förklarade mötet öppet.  

Mötets öppnande 

§ 221 Mötet beslöt att utse Johanna Karlsson att justera 
protokollet. 

Val av justerare 

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

§ 223 Ordförande berättar hur ledamotsrunda och 
åtgärdslista fungerar. Natalie berättar att hon 
tillsammans med Victor håller på att planera föredraget 
som kommer vara på SBK:s konferens i november. 
Elin är med i planeringsgruppen för U-SM och de är i 
fullgång med planeringen. Klara har nyligen blivit aktiv 
i freestylesektion hos Linköpings HU och de har precis 
arrangerat en stor freestyletävling. Natalie, Klara och 
Elin är med i planeringsgruppen för Rikslägret och 
datumet för Rikslägret är precis klart (reds. anm. 16-21 
juli 2018). Clara berättar att Uppsala HU har kommit 
igång med kursverksamheten och de har många 
anmälda. Emilie var med och arrangerade en 
instruktörsclinic för Östra Svealands distriktet. Johanna 
K berättar att Göteborgs HU börjat med 
inomhusträningar en dag i veckan, vilket blivit 
populärt. Göteborgs HU kämpar med att få 
engagerade personer till styrelsen. Sofia har varit på 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista  
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Kennelfullmäktige tillsammans med Natalie och 
Victor. Skarpnäck HU har bjudit in alla medlemmar i 
Stockholms området till en gemensam halloweenkväll.  
 

§ 224 Mötet läste UR 11/2017, UR 10/2017, UR 9/2017 
och AU 2/2017 och lade dessa till handlingarna. Mötet 
noterar att det står fel år på AU2/2017.  
 

Föregående 
mötesprotokoll 
 

§ 225  Kansli 
 

a Märta rapporterade att kansliet kommer berätta om 
Sveriges Hundungdom på Riksstudiedagarna. Märta 
har haft möte med SBK för att stärka samarbetet. 
Mötet diskuterar möjligheterna till läger. 
Ungdomsrådet önskar att Sveriges Hundungdom får 
vara delaktiga i SBK:s läger samt att de inte kallar det 
för ungdomsläger. Mötet beslöt att planera ett läger 
för vuxna. En arbetsgrupp tillsätts med: Klara 
(sammankallande), Clara och Elin tillsammans med 
kansliet. Ungdområdet får i uppdrag att spåna på 
utbildningsönskemål till UK. 
 

Rapport 

b Mötet diskuterar sponsoravtal och går igenom 
förslagen. Mötet beslöt att tacka ja till sponsorskap 
med Acana och Orijen från januari 2018. Mötet 
uppdrog åt kansliet att kontakta Acana och Orijen för 
att fortsätta förhandlingarna.  
  

Sponsoravtal 
 

c SBK anordnar ett symposium den 13 januari.  
Sveriges Hundungdom har fått frågan om att ha 
monter i samband med symposiet på torget.  
Mötet beslöt att tacka ja och uppdrog åt kansliet att ta 
fram material till montern. Johanna K, Alicia, Sofia, 
Clara och Emilie anmälde sitt intresse om att stå i 
montern. 
 
 

SBK symposium 
 

d Mötet går igenom medlemsstatistiken. Ungdomsrådet 
uppdrogs att fundera över hur vi kan rekrytera flera 
medlemmar.  
 

Medlemsstatistik 

e Kansliet föreslog att bygga upp en lista med lokala 
personer som kan stå som lokala kontaktpersoner på 
hemsidan. Den lokala personen ska brinna för 
ungdomsverksamhet och ska kunna söka 
aktivitetsbidrag för ungdomsaktiviteter, där det inte 
finns en aktiv hundungdomsklubb. Mötet uppdrog åt 
kansliet att fullfölja förslaget.  
 

Lokala kontaktpersoner 
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f Mötet diskuterar Agria Rallylydnad Cup. Final 
kommer genomföras på Stockholm Hundmäss. Mötet 
uppdrog åt Elin att skapa en sida på facebook till ARC 
som sedan kan kopplas till Sveriges Hundungdoms 
sida.  
 

ARC 

§ 226  Ungdomsrådet 
 

a Natalie berättar om genomförandet av Årets 
Hundungdomsklubb. Mötet beslöt att stryka tidigare 
beslut § 127 b. Så att resultaten från 2017 kan jämföras 
med 2018. Första gången Årets Hundungdomsklubb 
kommer delas ut blir därmed 2018.  
 

Årets HU-klubb 
 
 

b Mötet beslöt att godkänna Enköpings Hundungdom.  Enköpings HU 

c Natalie informerade om lokalklubbarna. Mötet går 
igenom listan över alla klubbar och delar upp 
klubbarna. Mötet uppdrog åt Alicia att skriva ett 
förslag på standardmejl som kan skickas ut till varje 
klubb inför mötena.  
 

Lokalklubbar 

d Mötet beslöt att godkänna turordningslistan för 
justerare.  

Justerare 

e Mötet diskuterar Årets Hundungdom. Mötet beslöt 
att Emilie Dahl är ansvarig. Kansliet uppdrogs att 
öppna anmälningen till årets tävling och att 
marknadsföra det.  
 

Årets Hundungdom 

f Natalie rapporterade hur det gick på 
Kennelfullmäktige.  
 

Rapport från 
Kennelfullmäktige 

§ 227  Skrivelser och 
information 
 

a Märta informerade att Rebecka från kansliet är 
anmäld och kommer delta. Mötet noterade 
informationen.  
 

LSU forum 

b Mötet tog del av inbjudan som sedan lades till 
handlingarna.  
 

Håll Sverige Rent 
konferens 

c Mötet tog del av informationen som sedan lades till 
handlingarna. 
 

Hej Regionen - 
Studiematerial 

d Mötet tog del av informationen som sedan lades till 
handlingarna. 
 

Civilsamhällespodden 
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e Mötet beslöt att Elin åker på LSUs årsmöte istället för 
tidigare anmäld Natalie Johansson. 
  

LSU årsmöte 
 

§ 228  Ekonomi 

a Rebecka redogör för ekonomirapporten. Rapport 

b Mötet diskuterade bidraget som kommer från MUCF. 
Mötet beslöt att fördela bidraget på följande sätt: 35 
procent till central medlems- och klubbverksamhet. 30 
procent till lönebidrag, 30 procent i direkt bidrag till 
lokalklubbarna samt 5 procent till administrativa 
kostnader. Mötet beslöt att 30 procent av årets 
bidragspengar ska fördelas jämnt över våra aktiva 
klubbar, dvs de som har skickat in 
styrelseförteckningar samt övriga handlingar 2017. 
Mötet uppdrog åt kansliet att betala ut direkt bidraget 
till klubbarna.  
 

Direkt klubbidrag 2017 

§ 229  Utbildning/verksamhet 
 

a Märta läser rapport från Meta. Grundmodulen är 
framflyttat till januari. Domarutbildningen i handling är 
fulltecknad. Kansliet planerar att bjuda in till möte med 
SagiK och Vallhundsklubben för att se om vi kan 
samarbeta kring aktiviteter och läger. Mötet diskuterar 
möjligheten till läger. Mötet diskuterar möjligheten till 
att vara delaktiga i Talangtruppen. Mötet uppdrog åt 
kansliet att undersöka möjligheten med SBK.  
 

Rapport 
 

b Märta informerade om att ha aktivitetsmöten runt om 
i landet med prioritet där klubbarna har svårt att hitta 
medlemmar eller där klubben inte är så aktiv. 
Uppdraget fortskrider.  
 

Aktivitetsmöte 

§ 230  Handlingkommittén 
 

a Mötet tog del av minnesanteckningarna från 
telefonmötet och dessa lades till handlingarna. Mötet 
beslöt att Elin är reserv till Handlingkommittén när 
Natalie inte har möjlighet att vara med.  
 

Minnesanteckningar 

b Mötet tog del av informationen. Beslutet innebär att 
reglerna kommer revideras under hösten. 
 
 

Utställningskommittén -
domare  
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c Mötet noterade information.  FCI Study Manual 

d Mötet beslöt att Handlingkommittén kan låna 
Ungdomsrådets funktionärsrum för att ha sitt möte i 
på söndagen under Stockholm Hundmässa.  
 

Fysiskt möte 

§ 231   PR 
 

a Ungdomsrådet inkom med förlag till 
försäljningsartiklar. Mötet uppdrog till kansliet att 
köpa in fler saker som kan säljas på Stockholm 
Hundmässa.  
 

Produkter 
 

b Mötet uppdrog till kansliet att ta fram förslag på 
kläder. Funktionella tröjor till Ungdomsrådet 
tillsammans med profilkläder till mässor.   

Kläder 
 

§ 232  Stockholms 
Hundmässa 
 

a Mötet diskuterade olika aktivitetsförslag till montern. 
Mötet uppdrog till Elin att ta fram en tipspromenad 
och att kansliet köper in t-shirts. 
 
 

Aktiviteter 
 

b Mötet går igenom vilka som kan närvara på Stockholm 
Hundmässa och vilka som behöver boende. Kansliet 
noterar information och uppdrogs arbetar vidare med 
planeringen.  
 

Närvaro 
 

§ 233  MyDog 
 

a Göteborgs Hundungdom har fått frågan om att 
bemanna monter på MyDog. Sveriges Hundungdom 
kommer ha en del av monter tillsammans med SKK. 
Mötet uppdrog åt kansliet att hålla kontakten med 
Johanna för att se hur bemanningen ser ut. 
Prisutdelningen för Agria Junior Handling Cup 
kommer genomföras på MyDog i samband med 
prisutdelningen av Årets Hund.  
 

Göteborgs Hundungdom 

§ 234  Sociala medier 
 

a Mötet går igenom hur arbetet sker kring sociala 
medier.  
 

Rutiner 
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b Mötet beslöt att arbeta efter föreslaget instagram-
schema.  
 

Instagram schema 

§ 235 Protokollen som lästes var; SKK CS 4/2017, SKK CS 
6/2017, Nationella NATDopK, SKK DK 4/2017, 
SKK FK 4/2017, SKK UKK 4/2017, SKK JhK 
3/2017, SKK AK 3/2017, SKK CS 5/2017, SKK AK 
4 2017, Minnesanteckningar SRD-möte, SBK 
förbundsstyrelse, 

Ur SKK FK 4/2017, SKK CS 5/2017 och SBK 
Förbundsstyrelseprotokollet lyftes att SKK och SBK 
haft gäster på Sveriges Hundungdoms 
Representantskapsmöte. Samtliga uttryckte att de var 
imponerande av mötets genomförande. Ur SKK CS 
5/2017 lyftes att Svenska Kennelklubben arrangerar 
öppet hus i kansliets nya lokaler den 17-18 november. 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 
 

§ 236 Inga övriga frågor var anmälda.  Övriga frågor 
 

§ 237 Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades Uppdatering av 
åtgärdslistan 
 

§ 238 Ingen punkt i protokollet behövde omedelbar 
justering.  

Omedelbar justering 
 

§ 239 Mötet beslöt att § 225 b inte ska offentliggöras på 
webben.  

Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 
 

§ 240 Nästa möte beslöts att vara ett telefonmöte den 28 
november. Mötet beslöt att resterande möten för 
kommande verksamhetsår är:  
16 december 2017 (i samband med Stockholm 
Hundmässa) 
10-11 februari 2018  
20 mars 2018 
14-15 april 2018 
22 maj 2018 
30 juli-1 augusti 2018 
11 augusti 2018 
22-23 september 2018 (i samband med "repskapet") 
 

Nästa möte 
 

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

Mötets avslutande 
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 Mötesordförande                                    Justerare 

 

 Natalie Johansson                                  Johanna Karlsson 

 
 
 
 

Vid protokollet  
 

Märta Brandts 
 


