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UR 1/2019 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd, kansliet 
Sollentuna 2019-01-26—27   

 
 
Närvarande: 
Natalie Johansson, ordförande 
Johanna Berglund, skattmästare 
Elin Brodin, vice ordförande  Frånvarande: 
Victor Gustafsson, ledamot   Klara Wallman, ledamot 
Emilie Dahl, ledamot   Kornelía Adabugday, suppleant  
Johanna Karlsson, ledamot 
Clara Widerholm, ledamot 
Alicia Näslund, ledamot 
Roksana Jurenczyk, suppleant 
 
Linda Widebeck tom § 7i 
 
 
Protokoll: 
Märta Brandts, kansliet  
 
§ 1 Ordförande Natalie Johansson hälsade alla välkomna och 

förklarade mötet öppet.  
Mötets öppnande 

§ 2 Mötet beslöt att utse Emilie att justera protokollet. Val av justerare 

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

§ 4 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste 
mötet samt åtgärdslistan gicks igenom. Bland annat har 
Mydog genomförts, rikslägergruppen har haft ett första möte. 
Flera läger finns planerade och rekryteringen har avslutats.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 

§ 5  Föregående 
mötesprotokoll 
 

a Lästes och lades till handlingarna.  AU 2/2018  

b Lästes och lades till handlingarna. Protokoll 9 
 

§ 6  Skrivelser och 
information 

a Information från MUCF förelåg. Natalie informerade om 
tillägget samt att ett förslag till proposition bör skrivas till 
repskapet 2019.  

Beslut från MUCF
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b Lästes och lades till handlingarna.  
 

Avgifter SKK  
 

c Lästes och lades till handlingarna. 
 

Regelrevidering SAgik 
 

d Alicia och Johanna B undersöker om de har möjlighet att 
delta. Båda deltar som representanter från Ungdomsrådet.   

Östra Svealands 
distriktets årsmöte 

e Mötet läste inbjudan och lade den till handlingarna. Avelskonferens 

 
f Mötet läste programmet för specialklubbskonferensen. 

Sveriges Hundungdom har fått 30 minuter för presentation. 
Tidigare anmäld Elin har fått förhinder. Mötet beslöt att 
Roksana deltar istället för Elin Brodin. Natalie håller i 
presentationen.  
 

Program 
specialklubbskonferens
en 

§ 7  Kansliet 

a Märta informerade om arbetet på kansliet. Under helgen 
pågår också Svenska Brukshundklubbens 
organisationskonferens. Få lokala hundungdomsklubbar har 
sökt LOK-stöd. Alla uppmanas att påminna sina klubbar. 
Flera klubbar har tecknat samarbetsavtal kring medlemskap, 
vi har nu 95 stycken samarbetsklubbar. Information om 
Sveriges Hundungdom är skickat till Agria som kommer 
skickas vidare till deras samarbetspartners. Emilie lyfter 
möjligheten till samarbetsmöte med Mikaela på Agria som är 
deras socialamedier expert. Mötet uppdrog Emilie att 
undersöka det vidare.  
 

Rapport 

b Märta och Emilie informerade att rekryteringen är klar. Ny 
förbundssekreterare är Linda Widebeck. Ungdomsrådet hälsar 
Linda varmt välkommen! Linda börjar på halvtid den 25 
februari och arbetar halvtid fram till den 1 april. Märta arbetar 
sista dagen den 14 mars.  
 

Rekrytering 
 

c Mötet informerades om Metas tjänstledighet. Meta är 
tjänstledig på 50 % mellan den 1 februari och 1 juni på grund 
av studier. Johanna B kommer eventuellt in några timmar 
under april/maj för att stötta kansliet. 
 

Personal 
 

d Mötet diskuterade möjligheten till att kora yngsta deltagaren 
på Ungdoms-SM. Flera olika förslag diskuterades. Mötet 
beslöt att uppmana arrangören att arrangera domarens pris. 
Arrangören kan välja att genomföra det i en eller flera 
grenar/klasser. Mötet beslöt att uppmaningen skrivs in i 
handboken som en rekommendation men ej i bestämmelserna 
för Ungdoms-SM.  
 

Ungdoms-SM - kora 
yngsta deltagaren 
 

https://docs.google.com/document/d/1UpKtVLnziAvYuSTEgRJlmHCMk33KRSokIn1UzbymG0A/edit?usp=sharing
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e Mötet utvärderade Sveriges Hundungdoms sida i Hundsport 
samt dem artiklarna som handlat om ungdomar. 
Ungdomsrådet önskade en tydligare profilering med en 
tydlighet att det är Sveriges Hundungdomssida. Gärna en gul 
färg med gladare färger på sidan. Flera tips lämnades till 
Hundsport redaktionen.  
 

Utvärdering Hundsport 

f Mötet beslöt att delegera beslutet om godkännande av 
kvaltävlingar till Agria Rallylydnad Cup till kansliet. 
Kvalperioden är förlängd för hela 2019.  
 

Agria rallylydnad cup 
 

g Mötet uppdrog till kansliet att fortsätta dialogen med MG 
events om eventuell sponsringavtal.  

Sponsoravtal MG 
events 

h Märta informerade att Lisa Malmgren är Sveriges 
Hundungdoms nya kontaktperson mot Studiefrämjandets 
riksförbund.  
 

Studiefrämjandet  

 

i Mötet diskuterade programmet eBas. Programmet används 
främst som ett medlemssystem vilket inte är aktuellt för oss. 
Men programmet hade kunnat vara bra för lokalklubbarnas 
uppgifter samt rapportering av styrelseförteckningar. Kansliet 
uppdrogs undersöka programmet vidare. 
 

SverokAdmin 
 

§ 8   Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna.  
 
Roksana informerade att Örebro Hundungdom ska flytta in 
hos Örebro Brukshundklubb.  
 

Lokalklubbar  

b Mötet gick igenom planerade motioner till Kennelfullmäktige 
2019.  
 
Mötet beslöt att Natalie, Elin och Johanna B skriver ett 
förslag på motion kring det dubbla medlemskapet för hela 
organisationen.  
 
Mötet beslöt att Clara skriver ett förslag till motion angående 
layouten för diplom och championat.   
 
Mötet beslöt att Johanna B skriver ett förslag till motion 
angående specialklubbarnas del av medlemsavgiften.  
 
Alla utkast redovisas på nästa möte den 5 mars.  
 

Motioner KF 
 

c Kansliet informerade om att Västerås Hundungdom hade 
uppstartsmöte den 11 december 2018. Uppstartsbidrag 
beviljades. Ungdomsrådet hälsar Västerås Hundungdom 
varmt välkomna! 
 

Uppstart Västerås 
 

https://www.skk.se/sv/SHU/Tavlingar-och-aktiviteter/agria-rallylydnad-cup/
https://sverokadmin.se/ebas/
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d Mötet gick igenom medlemsstatistiken. Positiv statistik om 
antal aviserade för november och december redovisades.  
 

Medlemsstatistik 
 

e Mötet beslöt att starta kommittéer till Ungdomsrådet. 
Kontaktpersoner från Ungdomsrådet fördelades. Mötet 
uppdrog till Natalie tillsammans med kansliet att skriva en 
arbetsbeskrivning för kommittéerna.  
 

Kommittéer  
 

f Natalie informerade om de kommande NKU youth mötet i 
slutet av februari. Alla uppmanas att skicka in idéer till Natalie 
över saker att ta upp. Samarbete mellan de nordiska 
kennelklubbarna kommer genomsyra mötet samt genomgång 
av NM reglerna för handling.  
  

NKU Youth 
 

g Mötet beslöt att Roksana är Sveriges Hundungdoms 
representant i Hundsports redaktionsråd den 12 februari. 
Lotten Rönqvist deltar som Sveriges Hundungdoms 
representant i Hundsports bilaga Utställning.  
 

Redaktionsrådet 

h Emilie arbetar vidare med sammanställningen över Årets 
Hundungdom. Redovisning av resultaten sker under våren.  
 

Årets Hundungdom 

i Mötet gick igenom förfrågan om medsökande till 
arvsfondsprojekt med SBK. Mötet tyckte det var en god idé 
men ställde sig frågan till projektsökaren vad som önskas av 
oss som samarbetspartner. Mötet beslöt att kansliet ställer 
frågan till projektansökan.  
 

Arvsfondsprojekt 

j Förfrågan har kommit från Kopparbergs Brukshundklubb om 
Sveriges Hundungdom vill delta i en ungdomsdag. Förfrågan 
har skickats till Örebro Hundungdom och Nora/Lindesbergs 
Hundungdom. Mötet beslöt att Roksana (Örebro HU) deltar 
tillsammans med Disa (Nora/Lindesbergs HU) den 23 
februari.  
 

Kopparberg 
 

§ 9  Ekonomi 

a Märta och Johanna B föredrog ekonomirapporten.  Rapport 

b Johanna B föredrog sitt förslag till bidragsbudget. Några 
justeringar samt tillägg gjordes.  
 

Bidragsbudget 

§ 10  Utbildning/verksamh
et 

a Märta rapporterade om planerade aktiviteter. Flera aktiviteter 
och läger planeras under året.  
 

Rapport  
  

https://docs.google.com/document/d/1RubZxd7aZmwa0-ezAYorKb2VhuiKAKXf48En2i_zr58/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12QoUP3D85RXi9R98lKEwAytDKSBDTv0XaUqhqLdWBoo/edit?usp=sharing
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b Lägret tillsammans med SBK fortsätter att planeras. Datum är 
klart till den 6-8 september. Alla instruktörer är klara förutom 
agility, inriktning tävling. Fodersponsringen diskuteras 
eftersom Sveriges Hundungdom och Svenska 
Brukshundklubben har olika fodersponsorer. Förfrågan är 
skickad till respektive sponsor. Mötet beslöt att avsätta ett 
bidrag från bidragsbudgeten till lägret.  
 

Läger 2019 med SBK 

c Rapport från rikslägergruppens senaste möte förelåg. 
Lägerföräldrar samt flera ledare är klara. Budget kommer till 
nästa möte. Mötet beslöt att anmälan kan öppna. Aktiviteter 
under veckan planeras.  
 

Riksläger 2019 
 

d Ett prova på läger planeras för de som är mellan 16 och 25 år 
på hundcampingen Eriksöre. Preliminärt datum är den 24-26 
juni. Planerade aktiviteter är; freestyle, rallylydnad, agility och 
specialsök. Kansliet uppdrogs fortsätta planeringen. 
 

Läger Eriksöre  
 

e Kansliet uppdrogs på förra mötet att kontakta Svenska 
Freestyleklubb om det finns några planer på en 
lärarutbildning. Svar från SHFK har inkommit, där de 
meddelar att det inte finns någon lärarutbildning planerad 
men att de ska hålla oss uppdaterade.  
 

Instruktörsutbildning 
freestyle 
 

f Natalie informerade att Moa Samuelsson från Blå Stjärnan 
kontaktar kansliet för fortsatt planering av 
ekonomiutbildning.  
 

Blå Stjärnan 
 

g Inbjudan för vallägret är klar. Anmälan kommer ut nästa 
vecka. Emilie och Alicia deltar som Sveriges Hundungdoms 
representanter samt ordnar mat/fika samt kvällsaktivitet.  
 

Valläger 2019 
Västmanland 

h Inbjudan för vallägret är klar. Anmälan kommer ut nästa 
vecka. Representant saknas. 
 

Valläger 2019 Skåne 

i Styrelseutbildning planeras. Ledare är Meta och Elin 
(Studiefrämjandet). Plats: Upplands Väsby. Mötet beslöt att 
avsätta en gratisplats per lokalklubb från vilande kapital. Nästa 
fysiska UR-möte är den 13 april, UR planerar att genomföra 
det på Scandic Upplands Väsby för att kunna gästa 
styrelseutbildning samtidigt. 
  

Styrelseutbildning 13-14 
april 
 

j Johanna och Meta deltar första gången på HEL-utbildningen 
kommande vecka. Johanna informerade om utbildningen.  
 

HEL 

k Mötet beslöt att genomföra en Upp och Hoppa-
instruktörsutbildning för Sveriges Hundungdom medlemmar. 
Preliminärt under sommaren. Kansliet uppdrogs fortsätta 
planeringen.  
 

Upp och hoppa 2019 
 

https://docs.google.com/document/d/1CoxmJqYHOPcMuoO9ky2bEv9l3SXcsHX4Gh4wauoZyJw/edit?usp=sharing
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§ 11  Repskap 2019 

a Mötet beslöt att boka Södra Berget, Sundsvall, för Repskapet 
2019. Victor reserverar platsen, fredag till söndag. Strike Club 
bokas som aktivitet.  
 

Plats 

b Alla uppmanas att fylla i sitt deltagande under 2018 för 
verksamhetsberättelsen.  
  

Verksamhetsberättelse 

c Mötet beslöt att Roksana skriver förslag till proposition om 
stadgeändringar med bakgrund till MUCF kommentar.  
 
Proposition till ändring av vilande klubbars och distriktets 
kapital. 5 år för lokalklubbar och 10 år för distriktet. Mötet 
beslöt att Roksana tar fram ett utkast på proposition för 
ändring av vilande kapital.  
 
Uppdrag från Repskapet 2018: Regelrevideringen för 
Bestämmelserna för Ungdoms-SM. Arbetsgrupp skapas. I 
arbetsgruppen ingår: Elin, Johanna B, Natalie och Roksana. 
Till sammankallande väljs Elin.  
 

Proposition 

§ 12  Handlingkommittén 

a Mötet beslöt att godkänna handlingkommitténs budget.  Budget   
   
 

b Mötet noterade att de läst verksamhetsberättelsen och lade 
dem till handlingarna. Mötet tackade också för ett bra och 
snabbt jobb. 
 

Verksamhetsberättelse 

c Natalie föredrog brevet som inkommit till kansliet. Mötet 
diskuterade brevet.  
 
Mötet beslöt att Natalie skrivet ett förslag på svar med hjälp 
från Roksana. 
 

Brev 

d Läste beslutet och noterade det. Beslut om SM kval 
 

e Mötet informerades om nya deltagare i handlingkommittén, 
ett särskilt varmt välkomnande riktas till de nya deltagarna: 
Natalie Johansson, Lovisa Wanhatalo, Gabrielle Hjorth   
Arbetsgrupper har skapats inom kommittén, som ska jobba 
med alla kommande aktiviteter.  
 

Minnesanteckningar 

§ 13  Mydog 

a Mötet utvärderar Mydog. Montern fick tyvärr ett dåligt läge 
men ändå bra att vi var på plats, många besökare. Bra med 
mycket monterpersonal samt boendet upplevdes bra (Scandic 
Opal).  

Utvärdering 
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Prisutdelningen för Agria junior handling cup kommer vara 
på lördagen i samband med Årets Hund 2020. 

§ 14  PR och sociala 
medier 

a Sveriges Hundungdom har vid dagens datum: 1381 följare. 
Alla i Ungdomsrådet uppmanas att skicka påminnelse till 
nästa veckas ansvarig.  
 

Instagram schema 

b Mötet gick igenom statistiken från hemsidan. Hemsidan statistik 

§ 15 Mötet läste protokoll:  
UtstK nr 5/2018, AK nr 4/2018, UkK nr 4/2018 
Minnesanteckningar från länsklubbskonferensen, FK nr 
5/2018, AG-ES nr 4/2018 
 
I protokollen noterades följande:  
UtstK nr 5/2018 junior handling,  
Minnesanteckningar från länsklubbskonferensen 29-30 
september, Sveriges Hundungdom deltog 
FK nr 5/2018, föreningskommittén deltog på repskapet, 
stödmedlemskap 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden  
 
 
 

§ 16   Övriga frågor 

a Mötet frågade om närvaro på Swedish Game Fair. Sveriges 
Hundungdom har ej fått frågan om att delta i år. Efter förra 
årets test så upplevdes det inte aktuellt att delta i år.  
 

Swedish Game Fair 

b Läger för kroppsvallande raser planeras. Möte är planerat med 
Kroppsvallarna för att undersöka möjligheterna till samarbete 
på flera nivåer.  
 

Valläger för 
kroppsvallande   

§ 17 Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade densamma. Uppdatering av 
åtgärdslistan 
 

§ 18 Mötet beslöt att § 11 a behövde omedelbar justering.   Omedelbar justering 
 

§ 19 Mötet beslöt att § 8 c (summan) och § 12 c, ej ska 
offentliggöras. 

Beslut om ärenden 
som inte får 
offentliggöras innan 
protokollet är justerat 
samt ärenden som 
ska publiceras på 
webben 
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§ 20 Nästa möte genomförs den 5 mars på telefon. 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
 Mötesordförande                                    Justerare 

 

 Natalie Johansson                                 Emilie Dahl 
 
 
 
 

Vid protokollet  
 

Märta Brandts 
 
 
 
 
 


