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Hundungdoms ungdomsråd 
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Närvarande:    Frånvarande: 
Elin Brodin, ordförande   Frida Rehnström, ledamot  
Roksana Jurenczyk, vice ordförande  Disa Jacobsson, ledamot 
Johanna Ambjörn, skattmästare   
Johanna Wallenqvist Berglund, ledamot     
Alva Söderlund, ledamot   
Märtha Hammarlund, ledamot 
Emma Lindquist, suppleant  
Tilde-Lu Storm, suppleant 
 
Närvarande från § 129 
Mikaela Lönngren, ledamot 
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 126 Vice ordförande Roksana hälsade alla välkomna under tiden 
som ordförande Elin Brodin var på väg in i mötet och 
förklarade mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 127 Mötet beslöt att utse Roksana Jurenczyk att justera 
protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 129 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet. Styrelsen har haft sommaruppehåll men Johanna WB 
meddelade att hon tillsammans med Elin, Emma och Alva är 
anmälda som delegater till Kennelfullmäktige. Märtha har 
deltagit i det senaste mötet med Handlingkommittén där 
sommarens tävling planerades och därefter utvärderades. 
Emma har sammanställt motiveringen till Årets 
Hundungdomsklubb som presenteras på Repskapet. 
Johanna A har tagit fram budgetförslag inför Repskapet. 
Elin har varit med och tagit fram en artikel åt 
Studiefrämjandet som ska handla om aktiviteter tillsammans 
med hundar.   
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 130  Föregående 
mötesprotokoll 
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a Mötet läste UR 6/2021 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 6/2021 

§ 131  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet läste handlingarna från Studiefrämjandets Strategi 
2131 och sammanställde svar som Linda skickar in.  

Studiefrämjandet – Stategi 
2131  

§ 132  Kansliet 

a Linda rapporterade från kansliets arbete. Kansliet arbetar 
fortsatt hemifrån och ses inne på kansliet ungefär en gång i 
veckan. Linda uppdaterade om läget kring personal och 
eventuella förändringar på kansliet. Årets bidragsansökan har 
skickats in.  
 

Rapport 

§ 133  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade 
vilka klubbar som har haft eller som planerar för att 
genomföra digitalt årsmöte. Mötet såg även över vilka 
klubbar som flaggat att man kommer läggas vilande och 
även platser där man är intresserad av att dra igång 
ungdomsverksamhet.  
 
 

Lokalklubbar 

b Linda informerade om att delegaterna är anmälda till 
Kennelfullmäktige och inbokade på hotellet. Under 
kommande vecka börjar handlingar att publiceras på SKKs 
hemsida. I dagsläget till dagordningen publicerad vilket visar 
att Sveriges Hundungdoms motion gällande Hundsport 
ligger långt ner i dagordningen och därmed lär behandlas 
under söndagen.   
 

Kennelfullmäktige 

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

Rapport 

b Mötet gick igenom bidragsbudgeten. Mötet noterade även 
att årets bidragsansökan är inskickad till MUCF.  

Bidragsbudget 

§ 135  Utbildning/verksamhet 

a Mötet diskuterade genomförda men även planerade 
aktiviteter under höst och vinter.   
 
 

Rapport 

b Mötet tog del av en sammanställning över dom klubbar 
som sökt aktivitetsbidraget samt fått det utbetalat.    
 

Sommaraktiviteter – sök 
medel 

c Linda informerade om lägret tillsammans med SBK närmar 
sig och att Tilde-Lu kommer att vara Hundungdoms 
representant på plats. PM kommer inom kort att skickas ut 
till alla deltagare.  
 
 

Läger tillsammans med 
SBK 

§ 136  Repskap 2020 

a Mötet gick igenom samtliga handlingar inför Repskapet 
och delade ut arbetsuppgifter. Samtliga håller själva koll sina 
uppdrag och sammanställer tills årsmöteshelgen.  
 

Rapport 

b Mötet gick igenom alla handlingar inför Repskapet. 
Styrelsen upprättade en lista över ansvarsområden under 
mötet.  
  

Repskapshandlingar 

c Emma presenterade en välskriven nominering till Årets 
Hundungdomsklubb.    

Nominering Årets 
Hundungdomsklubb 
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d   
 
 

Nominering Maskotnålen 

e Linda informerade om att middagsinbjudan behöver bli 
klar, då vi ska skicka ut information till alla delegater. Emma 
gör klart den under helgen och meddelar kansliet.  

Middagsinbjudan 

§ 137  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från Handlingkommitténs 
senaste möte.   

Rapport 

b Linda informerade om att en landslagsuttagning planeras att 
genomföras i Högbo den 18 september.  

Landslagsuttagning 2021 

§ 138  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

§ 139 Mötet beslutade att bordlägga punkten till kommande 
möte.  

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 140 Linda informerade om att Ulfs avtackning äger rum den 26 
augusti och att Sveriges Hundungdom kommer lämna över 
en gåva.    
 

Övriga frågor 

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

§ 142 Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbart justeras.   Omedelbar justering 



Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 7/2021 

 

§ 143 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 
 

§ 144 Nästa möte planeras 10 september kvällen innan Repskapet 
vid 19.00.  

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Elin Brodin               Roksana Jurenczyk 
   
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 


