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UR 2/2019 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
Via telefon 2019-03-05 

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

förklarade mötet öppnat.  
Mötets öppnande 

§ 23 Mötet beslöt att utse Kornelía Ababugday att justera 
protokollet. 

Val av justerare 

§ 24 Mötet beslöt att fastställa och godkänna dagordningen.   Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 
 

§ 25 Ledamöterna berättade om vad som hänt sedan mötet. Elin 
informerade om att hon haft ett möte med Märta och 
agilityklubbens ordförande. Victor har skickat ut påminnelse 
till Norrlandsklubbarna om att anmäla sig till repskapet. 
Johanna B har skrivit förslag motion till specialklubbsavgiften. 
Klara har varit på Linköping Hundungdoms årsmöte och 
Emelie gav en lägesrapport inför vallägret. Roksana och 
Natalie deltog på specialklubbskonferensen som varit bra och 
intressant.  
  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 26  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 1/2019 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna. 

Protokoll 1/2019 
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§ 27  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet beslöt att skicka Natalie och Elin som röstberättigande 
delegater och Linda som förbundssekreterare. Johanna B står 
som reserv.  
  

KF 

b Mötet gick igenom handlingarna och beslöt att 
preliminärboka Kornelía som ordinarie deltagare och Natalie 
som reserv. 

Info om förbundsstämma 

c Lästes och lades till handlingarna.   Livesänd info från UK 

 

d  Lästes och lades till handlingarna. Remiss djurskyddslagen 

e Lästes och lades till handlingarna. LSU enkät 

f Lästes och lades till handlingarna.  Value & Friends  

§ 28  Kansliet 

a Märta och Linda informerade om arbetet på kansliet och att 
Lindas upplärning pågår.  
 
Kansliet informerade mötet om att SBK nu har ett centralt 
formulär med Sveriges Hundungdom som alternativ. Vi 
önskar att man går genom medlemsguiden som är vår del, 
men här hoppas vi att dom väljer Sveriges Hundungdom. 
 
Kansliet informerade även om att åldersgränsen för att tävla i 
Nose work är 12 år. Önskvärt är givetvis att det inte finns 
någon åldersgräns och kansliet har mejlat klubben för att få 
förståelse för varför gränsen är satt vid 12 år. Kansliet 
uppmanade mötet att mejla klubben om en regelrevidering.   
 

Rapport 
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b Linda tar fortsatt kontakt angående samarbetet. Mötet 
uppdrog Linda att ha fortsatt kontakt med MG events.   

Sponsoravtal MG events 

c Kansliet informerade att det finns SBK lokalklubbar som tar 
emot ungdomsmedlemmar, men som saknar information om 
Sveriges Hundungdom. Enligt centralt avtal med SBK så ska 
ungdomsmedlemskapet administreras av Sveriges 
Hundungdom. Mötet uppdrog kansliet att leta fram och 
kontakta klubbarna som tar emot lokalt medlemskap och 
uppmana till ändring.  
 

SBK medlemsstatistik 

d Mötet ansåg det vara ett bra och spännande projekt och 
beslöt att Sveriges Hundungdom vill vara med och ansöka 
om stöd för projektet. Mötet delegerade till kansliet att hålla 
fortsatt kontakt med SBK.  
 

Hundar för delaktighet - 
projekt 

§ 29  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna. 
Mötet tilldelade Johanna K som lokalklubbsansvarig för 
Norra Älvsborgs Hundungdom som haft uppstartsmöte. 
Kornelia tilldelades som lokalklubbsansvarig för Hörby 
Hundungdom. Johanna K och Kornelia kontaktar respektive 
klubb.   
 

Lokalklubbar 

b Mötet läste motioner till Kennelfullmäktige 2019.  
 
Johanna informerade om motionen gällande 
specialklubbsavgiften och mötet valde att godkänna 
motionen och lägga till handlingarna. Kansliet skickar in 
motionen.  
 
Mötet läste motionen gällande ungdomsmedlemskapet där 
flera alternativ på upplägg fanns. Mötet beslöt att välja ett av 
förslagen och delegerade till Natalie och Elin att skriva klart 
motionen tillsammans med kansliet.  
 
Natalie uppdrogs att kontakta Clara Widerholm om 
motionen angående diplom.  
 

Motioner FK 

c Natalie informerade om arbetet med arbetsbeskrivningar till 
att starta kommittéer. Natalie påminde om att ansvariga 
kontaktar personer som kan vara intresserade av att vara med.  
 

Kommittéer  
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d Natalie informerade att hon varit på Island och träffat 
representanter från den nya kommittén under Nordiska 
Kennelunionen. Mötet hade omfattat intressanta diskussioner 
kring regelrevidering av nordiska mästerskapet i junior 
handling samt tog även lärdom av varandra och diskuterade 
vad länderna gör för sina medlemmar. Ett spännande och 
givande möte och Natalie kommer att skicka ut 
minnesanteckningar till UR.  
 
Mötet beslöt att välja Natalie som ordinarie deltagare vid 
nästa träff och Roksana som reserv.  
 

NKU Youth 

e Roksana la fram ett förslag på representant och undersöker 
saken vidare. Mötet uppdrog kansliet att kontakta 
jakthundsklubbarna som det finns ett samarbetar med.   
 
Roksana informerade mötet om att hon deltog på 
Hundsports senaste redaktionsråd. 
 

Redaktionsrådet HS 
Jakthund 

f Mötet informerade om att vinnarna är informerade och 
prisutdelningen kommer ske på U-SM.  

Årets Hundungdom 

g Roksana deltog och informerade om att det deltagit 
ungdomar som visade intresse för verksamheten. En rolig dag 
och något som fler lokalklubbar skulle kunna göra under 
skollov. Även media var på plats och uppmärksammade.  
 
 

Kopparberg 

h Natalie och Roksana informerade om helgen. Natalie höll en 
presentation om Sveriges Hundungdom, samarbeten och 
medlemskap. Trevlig helg med bra feedback från andra 
klubbar. Natalie tryckte på vikten av att vara ute och synas.  
 

Minnesanteckningar 
specialklubbskonferensen 

§ 30  Ekonomi 

a Johanna B föredrog att budget följs och att läget ser bra ut.  Rapport 

b Johanna B föredrog att bidragsbudget inte förändrats sedan 
förra mötet.  

Bidragsbudget 
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c Mötet beslöt att välja skattmästare Johanna Berglund, vice 
ordförande Elin Brodin och förbundssekreterare Linda 
Widebeck två i förening att teckna föreningen Sveriges 
Hundungdom. 
 
Mötet beslöt att avsluta förbundssekreterare Märta Brandts 
som firmatecknare den 2019-03-15 i samband med avslut av 
tjänsten. 
 

Firmatecknare 

d Mötet beslöt att skattmästaren Johanna Berglund, 
förbundssekreterare Linda Widebeck och ekonomiassistent på 
kansliet Rebecka Ellnemar äger rätt att teckna Sveriges 
Hundungdoms konto gentemot bank och plusgiro, var för sig. 
 
Mötet beslöt att avsluta förbundssekreterare Märta Brandts 
möjlighet att teckna bank från och med den 2019-03-15 
i samband med avslut av tjänsten. 
 

Teckna bank 

e Mötet beslöt att Emilie Dahl, Linda Widebeck och Lotta 
Treiberg, kansliet, äger attesträtt var för sig. Emilie Dahl och 
Linda Widebeck äger rätt till attesträtt för belopp över 10 000 
kr. Lotta Treiberg äger attesträtt upp till belopp av 10 000 kr.  
Attestberättigad får inte attestera utgifter som varit 
förknippade med egen person. 
 
Mötet beslöt att avsluta förbundssekreterare Märta Brandts 
möjlighet till attesträtt till och med den 2019-03-15 i samband 
med avslut av tjänsten. 
 

Attestering 

§ 31   Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade att ett möte genomfört med 
Kroppsvallarna. Ett samarbetsavtal om medlemskap kommer 
att tecknas med klubben och ett läger planeras.  
 
Mötet informerades att SBK tagit fram en utbildningsportal 
där alla instruktörer inom SBK kommer ha en inloggning. 
 
Mötet informerade om att läget kring Vallägret är bra.  
 

Rapport 

b Kansliet informerade att anmälan är öppen och att det har 
börjat komma in anmälningar. Linda har tagit över kontakten 
med SBK.   

Läger 2019 med SBK 
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c Mötet informerade att anmälan har öppnat sedan senaste 
mötet och att anmälningar har börjat komma in.  
 
Elin informerade att det ser bra ut med ledare och att alla 
som var med förra året har tackat ja. Mötet uppdrog till Elin 
att undersöka möjligheten till agilityhinder.   
 
Mötet informerade att budgeten är färdig och mötet 
godkände budgeten som lades till handlingarna.  
 

Riksläger 2019 

d Kansliet informerade att samtliga instruktörer är klara. Läger Eriksöre 

e Kansliet informerade att anmälningar har kommit in.  
 
Alla uppdrogs att skicka ut påminnelser till sina lokalklubbar.  

Styrelseutbildning 13–14 
april 

f Johanna deltog tillsammans med Meta och informerade att 
det var bra och lärorikt. Nyttigt att se hur andra 
organisationen arbetar med samarbete mellan kansli och 
styrelse.  
 

HEL 

§ 32  Repskap 2019 

a Ordförande uppmanade mötet att fylla i sitt deltagande 
under 2018.  

Verksamhetsberättelse 

b Roksana informerar om att propositioner angående 
stadgeändringen är klar. Några små ändringar gjordes.  
 

Proposition 

c Elin informerade att hon kommer att skicka ut kallelse till 
möte med arbetsgruppen angående regelrevidering för 
bestämmelserna för Ungdoms-SM.  

Arbetsgruppen för 
bestämmelser för U-SM 

§ 33  Handlingskommittén 

a Lästes och lades till handlingarna. Minnesanteckningar 
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b Kansliet informerade att det har kommit in anmälningar men 
att det fortfarande finns platser kvar.  

Läger 

§ 34  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat.  Instagram schema 

b Meta hade lagt fram förslag som diskuterades.  Förslag till PR-prylar 
samt gåvor 

§ 35 Mötet beslutade att bordlägga punkten till nästa fysiska möte.  Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 36  Övriga frågor 

 Natalie uppmanade att det redan nu kan göras reklam om 
nomineringar till maskotnålen.  

Maskotnålen 

§ 37 Mötet gick igenom åtgärdslistan.  Uppdatering av 
åtgärdslistan 

§ 38 Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbar justering.  Omedelbar justering 

§ 39 Mötet beslöt att det inte fanns några ärenden som inte kan 
offentliggöras.  

Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 
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§ 40 Nästa möte planeras den 13/4 i Upplands Väsby. I samband 
med mötet finns möjlighet att gästa styrelseutbildningen.  

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
 Mötesordförande                                    Justerare 

 

 Natalie Johansson                                    Kornelia Ababugday 

 
 
 
  

Vid protokollet  
 

Linda Widebeck 
 


