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UR 4/2021 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 via Zoom 2021-04-11 

 
Närvarande:    Frånvarande: 
Elin Brodin, ordförande   Märtha Hammarlund, ledamot 
Roksana Jurenczyk, vice ordförande  
Johanna Ambjörn, skattmästare 
Johanna Wallenqvist Berglund, ledamot  
Alva Söderlund, ledamot  
Disa Jacobsson, ledamot 
Frida Rehnström, ledamot    
Emma Lindquist, suppleant  
Tilde-Lu Storm, suppleant 
 
Närvarande fr.o.m. § 67 
Mikaela Lönngren, ledamot   
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

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

Mötets öppnande 

§ 65 Mötet beslöt att utse Tilde-Lu att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

§ 66 Mötet beslöt att fastställda och godkända dagordningen. Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 
 

§ 67 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet. Johanna WB har skrivit färdigt motionen gällande 
specialklubbsavgiften och ska delta på regelkonferens hos 
SBK kommande lördag. Roksana har deltagit i ett möte med 
kansliet och en lokalklubb. Alva har varit med på den 
beslutande regelkonferensen i rallylydnad och ska 
kommande helg delta i avelskonferens samt deltagit i 
årsmöte för Uppsala Hundungdom. Tilde-Lu har haft ett 
möte angående Discord server tillsammans med Roksana, 
Disa och Mikaela. Elin har skrivit klart motionen angående 
Hundsport till Kennelfullmäktige samt deltagit i ett möte 
tillsammans UG, arbetsgruppen inom SBK.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 68  Föregående 
mötesprotokoll 
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a Med anledning av att protokoll 3/2021 saknar en justering 
bordläggs punkten till kommande möte.   

Protokoll 3/2021 

§ 69  Skrivelser och 
information 

 

a Vid föregående möte lyftes frågan om delegater till årets 
Kennelfullmäktige. Alva, Emma och Johanna WB har 
tidigare visat intresse av att delta. Då Elin var frånvarande 
under det mötet visade hon nu sitt intresse och mötet beslöt 
att bestämma delegater på styrelsemötet i maj. 
 

Anmälan delegater KF 

b Linda informerade om att hon i samråd med Ulf och Peter 
Fugelstad (STOKK) beslutat att utdelning av Ulla 
Segerström och Bertils Sten-Grens minnesfond 2021 är 
inställt och återkommer igen 2022.  

Minnesfond 

c Mötet läste en inkommen skrivelse som skickats till 
Ungdomsrådet mejl. Mötet betonade att det är en trevlig idé 
och då innehållet omfattar Handlingkommittén ska det tas 
upp på deras kommande möte.  
  

Fond 

§ 70  Kansliet 

a Linda rapporterade från kansliets arbete. Kansliet arbetar 
fortsatt hemifrån och ses inne på kansliet ungefär varannan 
vecka. Linda har haft första träffen i utbildningen ung med 
makt arrangerad av LSU samt haft möte med sin mentor. 
Kansliet har publicerat datum för vårens digitala utbildningar 
och spånar aktiviteter för året. Lotta är tjänstledig på deltid.   
 
 

Rapport 

§ 71  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade 
vilka klubbar som har haft eller som planerar för att 
genomföra digitalt årsmöte.   
 
Mötet informerades om att en lokalklubb har betalat 
tillbaka sitt lokala aktivitetsstöd då det inte finns underlag för 
vilka som närvarat på deras aktiviteter.  
 

Lokalklubbar 
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b Kansliet informerade om att Gotlands Hundungdom hade 
uppstartsmöte den 24 mars 2021. Mötet beslöt att bevilja 
Gotlands Hundungdom 15 000 kronor i uppstartsbidrag.  
 
Ungdomsrådet hälsar Gotlands Hundungdom varmt 
välkomna! 
 

Inträdesansökan  

c Linda informerade att PrimaDog presenterades som ny 
huvudsponsor den 29 mars genom en påsktävling. Ca 160 
personer deltog i tävlingen där 10 vinster lottades ut.  
 

Samarbetspartner 

d Mötet påmindes om att beställningen av profilkläder 
behöver bli klar, i dagsläget saknas det en beställning.  

Profilkläder 

e Alva och Johanna WB rapporterade från sitt deltagande i 
SBKs regelkonferenser. Alva har deltagit i den beslutande 
konferensen i rallylydnad som bland annat innehöll lite nya 
moment. Johanna WB deltar i den beslutande konferensen 
för lydnad kommande helg. 
 

SBK regelkonferens 

f Mötet diskuterade tävlingen Årets Hundungdomsklubb. 
Vid föregående möte fick Frida och Emma i uppdrag att 
påbörja arbetet med att ta fram underlag.  
 

Årets Hundungdomsklubb 

g Mötet gick igenom underlaget för den digitala broschyren. Digital broschyr 

h Mötet noterade att det är dags att gå ut med information 
om att nominera till Maskotmålen och delegerade till 
kansliet att ordna detta.  

Maskotnålen 

i Mötet läste igenom motionerna som nu är inskickade till 
Annika Klang och behandlas under Kennelfullmäktige i 
höst.  

Motioner KF 

j Mötet gick igenom handlingarna från SBKs 
ungdomsgrupp. Förslag på förändringar i samarbetsavtalet 
gicks igenom. Tilde-Lu lyfte den viktiga poängen som kan 
lyftas inom gruppen, att Sveriges Hundungdom utbildar för 
bland annat Brukshundklubben då klubben får 
föreningsutbildade medlemmar men också färdiga 
instruktörer när medlemmen lämnar vår förening. 
 

UG SBK 
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Mötet beslöt att även Johanna WB deltar i gruppen och 
Linda meddelar Noomi.  
  

§ 72  Ekonomi 

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

Rapport 

b Mötet gick igenom bidragsbudgeten. Linda lyfte även 
information som inkommit från MUCF om att samtliga 
ungdomsorganisationer kommer få välja om man vill ansöka 
om bidrag baserat på 2019 eller 2020 års siffror.  

Bidragsbudget 

§ 73  Utbildning/verksamhet 

a Linda informerade om planering som kansliet påbörjat för 
vår och sommar. Datum för digitala utbildningar i 
föreningskunskap är publicerade på hemsidan. Kansliet har 
haft möte kring föreläsning i första hjälpen.  
 
Vidare har kansliet efter föregående möte diskuterat 
möjligheterna till mindre prova-på läger som en ersättning 
för Rikslägret om det inte kan genomföras. Emma och Alva 
kan eventuellt hjälpa till om det blir aktuellt under vecka 27.   
 
Tilde-Lu rapporterade från arbetet med Discord server där 
man skapat ett underlag där UR inledningsvis ska testa 
servern innan medlemmar släpps in.  
 

Rapport 

b Mötet diskuterade Ungdoms-SM 2021 den 6-8 augusti. 
Mötet ställer sig tveksamma till att det är möjligt att 
genomföra ett så stort arrangemang och spånade på andra 
idéer. Kansliet har varit i kontakt med arrangör, Uppsala 
Hundungdom. Mötet avvaktar med beslut kring U-SM till 
kommande möte.  
 

Ungdoms-SM 

c Linda informerade om att anmälan till lägret är öppen och 
det finns fortfarande kvar platser.  
 

Läger tillsammans med 
SBK 
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d Linda informerade att kansliet haft ett möte angående ung 
ledare. Mötet tog del av underlaget.  

Ung ledare 

e Linda informerade om att samtliga tillfällen till den digitala 
utbildningen i föreningskunskap på distans är satta och 
publicera på hemsidan. Utöver dom fyra tillfällena som 
kansliet arrangerar hjälper studiefrämjandet till med två.  
 

Föreningskunskap på 
distans 

f Mötet gick igenom grupperna på Facebook. Emma erbjöd 
sig att ansvara för gruppen Östra Svealand. Johanna WB 
engagerar sig i gruppen för Skåne och Blekinge.  
 
Mötet lyfte att grupperna bör länkas på instagram och 
facebook för att sprida informationen.  
 

Facebookgrupper 

g Linda informerade om en planerad föreläsning i första 
hjälpen. Linda och Meta har haft möte med Carol och ställer 
sig positiva till förslaget.   
 
Mötet tycker förslaget är bra och delegerade till kansliet att 
fullfölja planeringen. 

 

Föreläsning första hjälpen 

§ 53  Repskap 2020 

a Mötet diskuterade Repskapet 2021. I dagsläget är det 
fortfarande svårt att avgöra om det kommer genomföras 
fysiskt eller digitalt.  
 

Rapport 

§ 54  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från Handlingkommitténs 
senaste möte.   

Rapport 

§ 55  Riksläger 
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a Mötet diskuterade Rikslägret 2021 och lyfte flera alternativ 
för genomförande. Vid föregående möte delegerades kansliet 
att se över alternativ till flera mindre läger. Linda 
rapporterade från arbetet. Avbokning av rikslägret måste 
göras senast 30 dagar innan start.  
 

Rapport 

§ 56  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

§ 57 Mötet läste följande protokoll och noterade:     
 
CS nr 1: Rättelse gällande skrivelse om Sveriges 
Hundungdoms medlemskap. Information om att eventuellt 
göra något under Hundens dag 24 april.  
 
FK 1: Intressant information om att kommittén tänker byta 
namn på digitalt årsmöte till traditionellt årsmöte via 
videokonferens. Även intressant att kommittén har tillsatt en 
grupp som utbildas till mötesordföranden. Även information 
om att man godkänner digitala underskrifter om dom är 
jämförbara med fysisk underskrift.  
 
KSS: Ett bra tillägg under köpa hund med information om 
trubbnosiga raser på sajten.  
 
UK: Information om våra digitala utbildningar 
 
UtstK: Minnesanteckningar från Handlingkommittén förelåg  
 
Inget att rapportera:  
AG Standard 2: Elin 
AG Standard 3: Frida 
JhK 1: Tilde-Lu 
KUS: 
UKK 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 58 Linda informerade om att kansliet fått en förfrågan om att 
köpa föreningens flyballmaskiner. UR lämnade ett önskemål 
om att undersöka möjligheten att köpa in nya maskiner om 
dom gamla säljs. 
 
Alva lyfte frågan om det blir någon instruktörsutbildning 
efter att den tidigare planerade ställts in. Kansliet undersöker 
möjligheterna och tar med till kommande möte.   
 

Övriga frågor 
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§ 59 Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.   Uppdatering av 
åtgärdslistan 

§ 60 Mötet beslöt att omedelbart justera § 71 b.  Omedelbar justering 

§ 61 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 
 

§ 62 Nästa möte planeras 15-16 maj.  
 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Elin Brodin               Tilde-Lu Storm  
   
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 


