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Hundungdoms ungdomsråd 
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Närvarande:    Frånvarande:  
Natalie Johansson, ordförande  Kornelía Ababugday, suppleant 
Elin Brodin, vice ordförande   Alicia Näslund, ledamot  
Johanna Berglund, skattmästare  
Victor Gustafsson, ledamot 
Klara Wallman, ledamot  
Emilie Dahl, ledamot 
Clara Widerholm, ledamot 
Johanna Karlsson, ledamot 
Roksana Jurenczyk, suppleant  
 
Michelle Boije, valberedning 
Mikaela Lönngren, valberedning 
 
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 42 Ordförande Natalie Johansson hälsade alla välkomna och 
riktade ett specifikt välkomnande till valberedningen och 
förklarade mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 43 Mötet beslöt att utse Clara att justera protokollet. Val av justerare 

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

§ 45 Alla delegater berättade vad som hänt sedan senaste mötet 
samt gick igenom åtgärdslistan. Bland annat har 
Arbetsgruppen för bestämmelser för U-SM haft möte och 
motionerna inför Kennelfullmäktige har färdigställts. Elin har 
haft problem med att uppdatera Sveriges Hundungdom på 
wikipedia och mötet uppdrog kansliet att undersöka saken. 
Johanna K har mejlat önskemål inför MyDog 2020 och 
inväntar svar.   
 
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 46  Föregående 
mötesprotokoll 
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a Mötet läste UR 2/2019 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna. 

Protokoll 2/2019 

§ 47  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet informerade att Natalie och Elin är anmälda som 
röstberättigande delegater och Linda som förbundssekreterare. 
  

KF 

b Mötet läste handlingarna och beslutade att anmäla Roksana 
som ordinarie deltagare. Natalie kvarstår som reserv.  

Info om förbundsstämma 

c Lästes och lades till handlingarna.   Studiefrämjandet 
Västmanland  

d  Mötet diskuterade handlingarna och belyste att det är en 
välskriven och allmän värdegrund men ställde sig frågande till 
hur den kommer att implementeras och vad syftet är. En 
avsaknad av information om ungdomar och en punkt om 
ålder ansågs önskvärt.    
 
Mötet uppdrog kansliet att besvara SKKs värdegrund och 
fråga efter en mer precis förklaring till hur den ska användas 
samt efterfråga information om ålder.  
 

SKKs värdegrund 

e Lästes och lades till handlingarna.  SBK digitalt 
medlemsformulär   

f Mötet beslöt att bordlägga punkten tills mer information 
skickats ut.  

SBK regelkonferens 

g Lästes och lades till handlingarna. Tävlingssekreterare SBK 
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h Lästes och lades till handlingarna. Strategi för 
implementering av webb 
utbildning 

i Lästes och lades till handlingarna. Remiss från 
föreningskommittén  

§ 48  Kansliet 

a Linda informerade att hon deltagit på 
webbredaktörsutbildning 6-7 april tillsammans med 
länsklubbarna. Sveriges Hundungdom har blivit inbjudna till 
presentation av HD-utredningen och mötet beslutade att 
kansliet anmäler Clara och Johanna B. 
 
Linda informerade vidare att två rasklubbar och en 
verksamhetsklubb har tecknat samarbetsavtal med Sveriges 
Hundungdom. Vi välkomnar Golden Retrieverklubben, 
Svenska Kroppsvallarna samt American Rat- och 
Hairlessterrierklubben. Vostehklubben har tecknat nytt 
samarbetsavtal där åldern för medlemskap ändrats från 18 år 
till 25 år.  
 
 

Rapport 

b Linda informerade om senaste mötet med MG events 
angående framtida samarbete. MG har nu har en egen sida för 
Sveriges Hundungdom i sin shop och information kommer att 
skickas ut till samtliga lokalklubbar och distrikt.  
 
Valberedningen informerade att dom tar med sig 
informationen om att beställa rosetter till arrangörerna för 
Ungdoms-SM.  
 
   

Sponsoravtal MG events 

c Kansliet informerade att man gått igenom medlemsstatistik 
från SBK och hittat ett antal klubbar med felaktig information 
om medlemskapet i Sveriges Hundungdom. Kansliet kommer 
att fortsätta kontakta klubbarna.   
 
 

SBK medlemsstatistik 

d Lästes och lades till handlingarna.   
 

Hundar för delaktighet - 
projekt 

https://docs.google.com/document/d/1QC2z6-4Xxe5Uo2TYfRllSVBOuFweffUS2y7swmmcltg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QC2z6-4Xxe5Uo2TYfRllSVBOuFweffUS2y7swmmcltg/edit?usp=sharing
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e Linda informerade att hon haft möte med Ulf, Pekka samt 
Peter (STOKK) angående inkomna stipendieansökningar till 
Ulla Segersten & Bertil Sted-Grens minnesfond. Linda 
informerade om vilka som beviljats medel ur fonden.  
 
 

Minnesfond SKK 

§ 49  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna. Bland annat 
rapporterade Emilie att hon fått beröm från en lokalklubb att 
Ungdomsrådet hade informerat på instagram att delegaterna 
kan ta med frågor från lokalklubbarna till sina styrelsemöten. 
Detta uppskattades och var något mötet valde att ta med sig 
till framtida möten.   
 
Linda informerade att kansliet sammanställt en lista över 
lokalklubbarna som vi fortfarande saknar handlingar från. 
Mötet uppdrog kansliet att tillskriva klubbarna. 
 

Lokalklubbar 

b Mötet beslutade att lägga Tyresö Hundungdom vilande efter 
önskan från klubben. Tyresö Hundungdom har haft ett extra 
insatt årsmöte där beslutet om att lägga klubben vilande togs. 
Mötet beklagade beslutet och hoppas att klubben snart kan 
startas upp på nytt igen.   
 

Tyresö Hundungdom  

c Mötet läste motionerna till Kennelfullmäktige 2019.  
 
Kansliet informerade att samtliga motioner är inskickade till 
Annika Klang, SKK.   
 

Motioner KF 

d Natalie informerade om arbetet med arbetsbeskrivningar till 
att starta kommittéer. Roksana, Natalie och kansliet fortsätter 
att arbeta fram en arbetsbeskrivning. Linda skapar en 
kommittémapp med gemensamt dokument att arbeta i.  
 
 

Kommittéer  

e Mötet läste inbjudan och beslöt att Roksana deltar 
tillsammans med Meta Lönnberg.  

Inbjudan 
samverksansmöte 

f Natalie informerade om att hon fått inbjudan till SBK 
kongress. Kansliet anmäler Natalie samt Linda som deltagare 
och skickar in ett önskemål om att Natalie vill hålla ett tal.  
 
 

SBK kongress 
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g Kansliet informerade mötet att en inbjudan om möte har 
kommit från SBK Smålandsdistriktet. Mötet läste inbjudan 
och beslutade att bjuda in klubben till Representantskapet 
2019. Mötet uppdrog kansliet att skicka en skriftlig inbjudan.  
 
   

Inbjudan SBK Småland 

h Kansliet informerade att samtliga klubbar som Sveriges 
Hundungdom har avtal med och som omfattar jakthundar har 
blivit kontaktade. Ett svar har kommit in och förmedlats till 
redaktören för tidningen.  
 
Johanna K visade intresse för att sitta med i redaktionsrådet 
och Natalie delade med sig av ett förslag som kansliet kommer 
att förmedla till redaktören.  
 

Redaktionsrådet HS 
Jakthund 

i Kansliet informerade om senaste mötet med Upp och hoppa 
där man diskuterade att hitta en ungdomsambassadör för ett 
nytt samarbete. Mötet diskuterade samarbetet och belyste att 
det är ett bra förslag.  
 
 

Upp och hoppa 

j Kansliet informerade att Elin Brodin och Malin Schmiedtke 
Persson är anmälda som team leaders men att det än så länge 
är dåligt med anmälningar. SAgik har hjälpt till med 
marknadsföring.  
 
 

JEO 2019 

k Natalie informerade att hon varit i kontakt med Sydskånska 
Kennelklubben angående deras ungdomskommitté. 
Diskussion om att starta upp verksamhet i området berördes.  

Sydskånska 
Kennelklubbens 
Ungdomskommitté 

§ 50  Ekonomi 

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

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

Bidragsbudget 

c Linda informerade att kapitalet hos de vilande klubbarna har 
minskat vilket mötet ser som positivt.  

Vilande klubbars kapital  
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§ 51  Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade om läget inför de kommande lägren.  
 
 

Rapport 

b Kansliet informerade att det har kommit in en hel del 
anmälningar men att det finns ett fåtal platser kvar. Linda har 
fört en dialog med SBK att ge varandra platser om man har 
många anmälningar i en viss gren. Inget kommer att göras 
förrän anmälningstidens utgång närmar sig.  
 
Mötet belyste hur kul det är att se ett stort intresse för lägret.  
  

Läger 2019 med SBK 

c Kansliet informerade att samtliga instruktörer är klara.  Läger Eriksöre 

d Johanna B informerade att hon och Meta deltagit på andra 
träffen med HEL, hållbar organisation. Dagen innehöll 
föreläsning om stress, hållbart ledarskap samt en övning om 
förväntningar. Dom hade även ett möte med sin handledare.  
 
Mötet diskuterade delar av utbildningen som går att 
implementera hos kansliet och styrelsen. Johanna B kommer 
att skicka ut ett exempel på hur övningen kring förväntningar 
såg ut.  
 
 

HEL 

e Mötet informerade att styrelseutbildningen genomförs 
samma helg som mötet. UR besökte utbildningen och 
presenterade hur det är att sitta med i UR. Valberedningen 
presenterade även sitt arbete och hur det är att bli invald i 
valberedningen.  
 
Mötet diskuterade möjligheten att ha utbildning på flera 
platser i Sverige och mötet belyste vikten av att informera 
lokalklubbar om att studiefrämjandet finns till hjälp vid behov.  
 
 

Styrelseutbildning 

f Mötet informerade att platserna till båda vallägren snabbt tog 
slut. Det har kommit in några bortfall men då intresset varit 
stort har dessa kunnat fyllas med reserver.  
 
Det har kommit in intresse om att anordna fler läger under 
hösten 2019. Emilie presenterade förslag till eventuella 
framtida samarbeten. 

Valläger 
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g Arbetsgruppen har haft ett möte och Elin informerade att 
arbetet går bra och att dom jobbar vidare med externa 
föreläsare. Upp och hoppa klart och det förs en dialog med 
Ung tjänstehundsungdom. Kansliet kommer att lägga ut en 
nyhet på hemsidan om att anmälan är öppen.   
 
 

Riksläger 2019  

§ 52  Repskap 2019 

a Mötet informerade om att det bör läggas ut information om 
att nominera till maskotnålen. Linda tar med sig 
informationen till kansliet. 

Rapport 

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

Verksamhetsberättelse 

c Roksana informerade att propositionen gällande 
stadgeändring är klar. Natalie och Linda sammanställer det 
sista.  

Proposition 

c Elin informerade att hon, Klara, Roksana och Johanna B haft 
möte. Mötet hade satt upp en tidsplan för vad som ska vara 
klart när och hela regelverket hade bearbetas. Regelverket 
kommer att skickas ut till lokalklubbarnas styrelser så att dom 
kan få tycka till.  
 
Mötet diskuterade avsaknaden av hundsporter i regelverket. 
Arbetsgruppen informerade att det inte hinns med till 
nuvarande arbete men tar med sig det till nästa regelrevidering.  
 
 

Arbetsgruppen för 
bestämmelser för U-SM 

§ 53  Handlingskommittén 

a Lästes och lades till handlingarna. Minnesanteckningar 



Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 3/2019 

 

b Kansliet informerade att det hittills är 7 anmälda till lägret. 
Anmälan är öppen till den 19 april och kansliet har lagt ut 
inlägg på facebook och hemsida i hopp om att fler ska anmäla. 
 
 

Junior handlingkurs 

§ 54  Ungdoms-SM 

a Mötet informerade att anmälan öppnade i veckan och att det 
har kommit in några anmälningar.  
 
Mötet hade fått in frågor om tävlingsveterinär från arrangör 
som diskuterades samt besvarades.  
 

Rapport 

b Ingen ansökan hade inkommit vid mötestillfället. Mötet 
beslöt att bordlägga ärendet till nästa möte och kansliet 
skickade ut en påminnelse att en formell ansökan måste 
skickas in.  

Bidrag 

§ 55  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat.  Instagram schema 

§ 56 Mötet läste följande protokoll: 
CS nr 1-2019 
KHM nr 1-2019 
DK nr 1-2019 
DK nr 2-2019 
UKK nr 5-2018 
AG-ES nr 1-2019 
UKK nr 1-2019 
JhK nr 1-2019 
FK nr 6-2018 
UtstK nr 1-2019 
UK nr 1-2019 
 
I protokollen noterades följande: 
UtstK nr 1-2019 § 18 Junior Handling 
UK nr 1-2019 § 9 Information från Sveriges Hundungdom 
 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 
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§ 57 Kansliet belyste framtida arbete med enkäter och mötet 
beslutade att delge kansliet arbetet med att ta fram utkast 
som kan diskuteras på nästkommande möte.  

Övriga frågor 

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

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

§ 60 Mötet beslöt att det inte fanns någon information som inte 
kan offentliggöras.   

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

§ 61 Nästa möte planeras den 6 maj via telefon.   Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
 Mötesordförande                                    Justerare 

 

 Natalie Johansson                                    Clara Widerholm  
 
 
 
  

Vid protokollet  
 

Linda Widebeck 
 


