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UR 2/2021 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 via Zoom 2021-02-13 

 
Närvarande:    Frånvarande:  
Elin Brodin, ordförande    
Roksana Jurenczyk, vice ordförande   
Johanna Ambjörn, skattmästare  
Alva Söderlund, ledamot  
Disa Jacobsson, ledamot 
Frida Rehnström, ledamot 
Märtha Hammarlund, ledamot 
Mikaela Lönngren, ledamot     
Emma Lindquist, suppleant  
Tilde-Lu Storm, suppleant 
 
Närvarande t.o.m. § 35 
Johanna Ambjörn, ledamot 
 
Johanna Wallenqvist Berglund, ledamot (tidigare Johanna Berglund) frånvarande mellan § 29 k 
och § 31 
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 22 Ordförande Elin hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 23 Mötet beslöt att utse Alva att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

§ 24 Mötet beslöt att fastställda och godkända dagordningen 
efter ett tillägg under skrivelser och information punkt h. 

Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 
 

§ 25 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet. Johanna WB har deltagit i Specialklubbskonferensen 
samt i ett möte med SBKs utskott för organisation och 
kansliet. Märtha har deltagit i möte med Handlingkommittén 
där kommittén har publicerat intervjuer med före detta 
handlers samt skapat ett konto på instagram. Alva har 
anmält sig till redaktionsrådet för Hundsport och 
regelrevideringsmöte för rallylydnad. Tilde-Lu har undersökt 
möjligheten till Discord och Frida har deltagit i Österåker 
Hundungdoms årsmöte.  
 
Mikaela har arbetat med stadgerevideringen och skapat en 
gemensam mapp för gruppen samt haft möte med kansliet 
samt SBK angående gemensamt läger i september. Elin har 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
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deltagit i Specialklubbskonferensen samt deltagit i mötet 
tillsammans med kansliet och SBKs utskott för organisation.  

§ 26  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 1/2021 och noterade följande som behövde 
justeras:  
Under § 6 har det blivit fel i punkterna. Mötet noterade 
därmed att punkten efter c benämns c2. Vidare gjorde mötet 
ett tillägg på § 6 punkt a och c2 där förtydligande kring 
vilken Johanna beslutet gäller saknas. Mötet justerade till 
Johanna Wallenqvist Berglund. 
 
Efter justeringarna godkändes protokollet och lades till 
handlingarna.  
 

Protokoll 1/2021 

§ 27  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet läste informationen med SKKs åtgärder mot covid-
19.  
 

Info SKKs klubbar 

b Information från MUCF förelåg. Mötet kunde glädjas åt att 
organisationen beviljats statsbidrag.  

MUCF 

c Linda informerade om utbildningen ung med makt som 
arrangeras av LSU och visade intresse för att gå utbildningen 
vilken mötet beviljade.   

Ung med makt 

d Linda informerade mötet om Kalla fakta som kommer att 
sändas under två tillfällen i februari.  

Kalla fakta 

e Mötet läste ett mejl från SDHK som bjuder in till möte för 
Specialklubbar inom SKK. Mötet beslöt att Linda anmäler 
Elin, Roksana samt Mikaela som delegater.  

Specialklubbsmöte 
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f Lästes och lades till handlingarna med uppmaningen att 
besvara enkäten.  

Information från SKKs 
valberedning 

g Lästes och lades till handlingarna. SKKs nya VD 

h Mötet läste informationen från Studiefrämjandet och 
noterade att förbundsstämman äger rum digitalt den 29-30 
maj.  

Studiefrämjandet  

§ 28  Kansliet 

a Linda rapporterade från kansliets arbete. Kansliet arbetar 
fortsatt hemifrån och ses inne på kansliet ungefär varannan 
vecka. Medarbetarsamtal har genomförts och ett lönesamtal 
kvarstår.  
 
Kansliet har skickat ut brev till alla lokalklubbar med 
information om årsmöteshandlingar, broschyrer samt en 
aktivitetskortlek.  
 
 

Rapport 

§ 29  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade 
flera klubbar som har det tufft.  
 

Lokalklubbar 

b Linda presenterade medlemsstatistiken för 2019 och 2020 
med en addering på januari 2021.  

Medlemsstatistik  

c Mötet fortsatte diskussionen kring möjligheten att förenkla 
administrationen för att bilda förening. Det har tidigare 
diskuterats hur vi kan skala ner processen och mötet tittade 
på hur en annan förening har gjort. Kansliet har tittat på 
Elins sammanställning och Lotta kommer att titta på att ta 
fram en broschyr liknande 4H. Johanna WB presenterade 
ett upplägg som vi unga har tagit fram.  
 

Starta förening 
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d Johanna WB och Elin rapporterade från den digitala 
specialklubbskonferensen.  

Specialklubbskonferens 

e Mötet läste handlingarna från utskottet för rallylydnad.  SBK regelkonferens 

f Linda rapporterade från arbetet med ny samarbetspartner. Samarbetspartner 

g Linda och Elin rapporterade från möte med SBKs utskott 
för organisation.   

Möte SBK 

h Mötet diskuterade tävlingen Årets Hundungdom 2021. 
Mötet beslutade att avvakta med att besluta kring tävlingen. 
Linda skapar en idétavla med förslag på digitala tävlingar.  
 

Årets Hundungdom 

i Mötet diskuterade tävlingen Årets Hundungdomsklubb.  Årets Hundungdomsklubb 

j Alva informerade att hon deltar i redaktionsrådet för 
Hundsport den 4 mars, digitalt.  

Redaktionsrådet 

k Linda presenterade ett förslag till profilkläder. Mötet 
kommenterade förslaget och Linda tar med sig styrelsens 
kommentarer.   
 

Profilkläder 

§ 30  Ekonomi 

a Johanna A informerade om det ekonomiska läget och vad 
som hänt sedan senaste mötet.  

Rapport 

b Linda informerade att hon tillsammans med Fanny börjat 
på ett förslag till bidragsbudget.  

Bidragsbudget 
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§ 31  Utbildning/verksamhet 

a Linda informerade att kansliet har kontakt med 
studiefrämjandet om en eventuell föreläsning.    

Rapport 

b Mötet informerades om att den digitala utbildningen i 
föreningskunskap har körts i fyra delar. Utvärderingen visar 
positiva reaktioner och planer på att köra den igen finns.   
 

Föreningskunskap på 
distans 

c Mötet diskuterade Ungdoms-SM 2021 den 6-8 augusti. 
Kansliet bokar in ett möte tillsammans med arrangör samt 
Mikaela.  
 

Ungdoms-SM 

d Linda informerade om att hon och Mikaela haft möte med 
Nathalie på SBK. lägret tillsammans med SBK. Lägret 
kommer att ske den 17-19 september och våra instruktörer 
är bokade och klara.   
 

Läger tillsammans med 
SBK 

e Linda informerade att kansliet haft ett möte angående ung 
ledare. Mötet tog del av underlaget.  

Ung ledare 

§ 32  Repskap 2020 

a Mötet diskuterade Repskapet 2021.  Rapport 

§ 33  Handlingkommittén 

a Mötet noterade att Handlingkommittén genomfört 
intervjuer med tidigare junior handlers samt att kommittén 
öppnat ett instagramkonto.  

Rapport 
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b Mötet läste Handlingkommitténs förslag till budget och 
beslutade att bevilja kommitténs budget för 2021.  

Budget 

§ 34  Riksläger 

a Mötet diskuterade Rikslägret 2021. Arbetsgruppen har haft 
möte. Kansliet ska inventera allt material som används under 
lägerveckan och till kommande möte så bjuder Roksana in 
kansliet. 
 

Rapport 

§ 35  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat och uppmanade 
alla att fortsätta påminna veckans ansvarig.  
 

Instagram schema 

§ 36 Mötet läste följande protokoll:    
 
DK 2/2021 
FK 6/2020 
FK 6/2020 bilaga digitala årsmöten  
KUS 6/2020 
AG 1/2021 
JhK 4/2020 
DN ärenden  
 
I protokollen noterades följande:  
 
DK 2/2021: Anatomikurs för ungdomar fortsatt uppskjuten 
 
FK 6/2020: information om digitala årsmöten samt 
presentation av utbildning för mötesordföranden vid digitala 
årsmöten. Protokollet innehöll även information om nya 
typstadgar.  
 
FK 6/2020 bilaga digitala årsmöten: sammanfattning av 
kommitténs beslut gällande digitala årsmöten.  
 
JhK 4/2020: publicerat artikel om unga jägare.  
 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 
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§ 37 Inget att rapportera.  
 
 

Övriga frågor 

§ 38 Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.   Uppdatering av 
åtgärdslistan 

§ 39 Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbart 
justerades.  

Omedelbar justering 

§ 40 Mötet beslöt att det inte fanns någon punkt som inte bör 
offentliggöras.  

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

§ 41 Nästa möte planeras 16 mars via zoom.  
 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Elin Brodin               Alva Söderlund  
   
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 


