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UR 7/2019 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 Sveriges Hundungdoms kansli, Rotebro 
2019-10-12 – 2019-10-13 
 

 
Närvarande:    Frånvarande:  
Natalie Johansson, ordförande  Frida Rehnström, ledamot 
Johanna Berglund, skattmästare  Sophia Bartholomew, ledamot 
Victor Gustafsson, ledamot   Julia Wikström, suppleant  
Roksana Jurenczyk, ledamot 
Disa Jacobsson, ledamot 
Sofia Österdahl, ledamot 
Alva Söderlund, suppleant 
 
Via telefon fr.o.m. § 141 e  
Elin Brodin, vice ordförande   
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 132 Ordförande Natalie Johansson hälsade alla välkomna och 
riktade ett extra varmt välkomnande till nyinvalda 
styrelsemedlemmar. Därefter förklarades mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 133 Mötet upprättade en justeringslista inför kommande möten 
och beslöt att för helgens möte utse Roksana att justera 
protokollet. 
 

Val av justerare 

§ 134 Mötet beslöt att lägga till en punkt för HEL under 
ungdomsrådet och beslutade därefter att fastställa och 
godkänna dagordningen.   

Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 
 

§ 135 Ordförande Natalie berättade för alla nya inom 
ungdomsrådet vad åtgärdslistan används till. Mötet 
upprättade därefter en ny åtgärdslista. 
 
Johanna informerade om att hon har sista träffen med HEL 
24-25 oktober. Johanna har även haft möte med 
handledaren. Disa har träffat ungdomar på Nora BK så en 
gemensam promenad ska anordnas. Alva och Sofia betonade 
att det kändes kul att vara invalda i UR. Natalie återkopplade 
från Kennelfullmäktige där hon deltog tillsammans med Elin 
och Linda.   
 
  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
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§ 136  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 6/2019 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 6/2019 

b Mötet läste protokollet för det konstituerande mötet 2019 
varpå det godkändes och lades till handlingarna. 

Konstituerande 
mötesprotokoll 2019 

c Mötet läste protokollet från Representantskapet 2019 varpå 
det godkändes och lades till handlingarna. 

Representantskapsprotokoll 
2019 

§ 137  Skrivelser och 
information 

 

a Linda informerade att Natalie är anmäld till LSU:s 
representantskap. Mötet beslutade att även anmäla Johanna 
på mötet som själv ansvarar för att skicka in sin anmälan.  
 

LSU representantskap  

b Linda informerade om vår representation på Sweden 
International Horse Show där vi kommer ha en monter. 
Sveriges Hundungdom kommer finnas placerade bredvid 
Svenska Kennelklubbens monter.  
 
Mötet beslutade att Alva och Disa jobbar båda dagarna och 
Johanna kan hjälpa en dag. Linda kontaktar dom som inte 
deltar under mötet och undersöker intresset för att delta.  
 

Horse Show 

c Linda informerade om att kansliet skickat in en 
projektansökan till Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-
årsfond. Mötet läste igenom ansökan och håller tummarna 
att den blir beviljad.  

Projektansökan 

d Linda informerade om tjänsten VoteIT som presenterats på 
Kennelfullmäktige. Kansliet undersöker möjligheten att 
implementera tjänsten på UR:s styrelsemöten.  

VoteIT 

e Mötet gick igenom remissen för allmänna regler och 
beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte.   

Remiss Allmänna regler 
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f Mötet läste SBK nyhetsbrev och belyste att man lyft vår 
motion från Kennelfullmäktige.  

SBK nyhetsbrev 

g Mötet läste revideringarna av regler för Nose Work. Mötet 
delegerade till kansliet att tillskriva klubben igen om att 
sänka sin åldersgräns på förare.  

Remissomgång 1 - 
Revidering av regler för 
Nose Work 

§ 138  Kansliet 

a Linda rapporterade från arbetet på kansliet. Bland annat har 
kompletteringar skickats in till MUCF efter att handlingarna 
från Repskapet blivit justerade och klara. Besked bör komma 
senare i år. Kansliet har i dagsläget kontakt med tre, inaktiva 
klubbar, som är på gång att starta upp igen. Kansliet har 
planerat in en aktivitetsdag i form utav en föreläsning i inre 
motivation. Linda och Meta kommer att träffa 
gymnasieskolor med inriktning på hund under vecka 44.  
 
 

Rapport 

 Linda informerade om ett samarbetsmöte som hon och 
Meta haft tillsammans med Tree Of Pets. Vi diskuterade 
utveckling av samarbetet och uppdaterade avtalet. Kansliet 
kommer åka till samarbetspartnern under december och 
hålla en presentation.  
 

Tree Of Pets 

§ 139  Ungdomsrådet 

a Natalie och Linda informerade om arbetet med 
lokalklubbarna. Ungdomsrådets styrelsemedlemmar ansvarar 
för att vara kontaktperson gentemot ett antal lokalklubbar. 
Mötet upprättade en fördelning över lokalklubbarna.  
 
Mötet beslutade att Roksana upprättar en arbetsbeskrivning 
för hur studiefrämjandet och kontaktperson för 
lokalklubbarna kan samarbeta.  
 
 

Lokalklubbar 

b Linda informerade att kansliet vill uppdatera informationen 
om Ungdomsrådet på hemsidan. Linda uppmanade samtliga 
att så snart som möjligt mejla en presentation samt bild till 
info@shu.se  
 

Presentation UR 

https://drive.google.com/file/d/1owmlB6m4dAExiSIEIzut4aLVgBPQ9WOd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owmlB6m4dAExiSIEIzut4aLVgBPQ9WOd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owmlB6m4dAExiSIEIzut4aLVgBPQ9WOd/view?usp=sharing
mailto:info@shu.se
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c Natalie informerade om arbetet med att upprätta 
kommittéer. 
 

Kommittéer  

d Linda informerade om SBKs planerade arbetsgrupp med 
inriktning ungdomsverksamhet. Mötet läste 
uppdragsbeskrivningen och Sofia, Roksana och Elin visade 
intresse för att sitta med i arbetsgruppen. Även någon från 
kansliet sitter med och Linda kontaktar Åsa i 
Förbundsstyrelsen.  
 

Arbetsgrupp 
ungdomsverksamhet SBK 

e Linda lyfte att det är dags att öppna formuläret för Årets 
Hundungdom 2019. Mötet diskuterade en uppdatering som 
gör att det inte kan bli delad vinnare i någon gren. Linda 
belyste även några punkter som diskuterats under mötet med 
Tree of Pets.  
 
Mötet beslutade att uppdatera reglerna för hur poängen 
räknas, detta för att undvika delad vinnare. Att vid lika 
poäng undersöks nästkommande resultat till dess att 
poängen kan skiljas åt. Mötet delegerade till kansliet att 
uppdatera hemsidan och Johanna ansvarar för att räkna 
poängen.   
 

Årets Hundungdom 2019 

f Linda och Natalie rapporterade från Kennelfullmäktige. 
Linda rapporterade vidare hur arbetet på kansliet kommer 
ske framöver och att ett inledande samtal med Svenska 
Kennelklubben lett till beslutet att förändringarna i 
medlemskapet inte hinner bli klart till 2020. Preliminärt 2021 
men kansliet behöver ha fler möten med alla inblandade 
parter innan det är helt klart. Johanna kommer hjälpa 
kansliet med uträkningar.   
 
 

Kennelfullmäktige 

g Linda informerade mötet om att det finns en grupp 
ungdomar som tränar och tävlar i junior handling som startat 
en träningsgrupp. Mötet diskuterade hur vi kan få in 
gruppen under Sveriges Hundungdom.  
 
Mötet undersökte möjligheterna i stadgarna och beslutade 
att låta kansliet undersöka möjligheterna samt bordlägga 
punkten till kommande möte.   
 

Aktivitetsgrupp  

 Mötet diskuterade en fråga som inkommit angående våra 
cuper ARC och AFC. Frågan omfattade om vinst i cuperna 
kan räknas som ett pris då vi kräver in mycket information. 
Mötet betonade att cupen sker i samarbete med Agria 
Djurförsäkring som står för checkarna. Det innebär att viss 
dokumentation blir viktig för kansliet. Underlaget behövs 

Förfrågan ARC och AFC 
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även för bokföringen. Mötet delegerade till kansliet att 
besvara frågan.  

h Johanna informerade mötet om LSU:s projekt Hållbart 
Engagemang som hon och Meta deltar i. Johanna lyfte 
frågan kring kommunikation och mötet delegerade AU att ta 
fram ett förslag.  

HEL 

§ 140  Ekonomi 

a Johanna informerade om arbetet som skattmästare för 
styrelsen nya medlemmar.  
 
Linda rapporterade att hon och Fanny har varit på banken 
och Fanny har nu alla behörigheter för att teckna bank. 
Linda informerade mötets nya medlemmar om att kansliet 
har en ny ekonomiassistent som gör ett toppen jobb. 
Rebecka kommer in vid behov.  
 
Linda lämnade önskemål om att hon, Johanna och Fanny 
kan ha ett möte, gärna på kansliet.  
 

Rapport 

§ 141  Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade att vi under september höll en 
eftermiddag med vattenaktiviteter utanför kansliet. Det var 5 
deltagare och som uppskattade aktiviteten. Linda och 
Johanna rapporterade även att vi haft träningsläger 
tillsammans med SBK som ska utvärderas över telefon med 
SBK nästa vecka. Johanna var där som deltagare.  
 
Kansliet undersöker möjligheterna om att arrangera ett läger 
för äldre under 2020 där Johanna hjälper kansliet i 
planeringen.  
 

Rapport 

b Kansliet informerade att vi fått datumen för nästa års 
Djurens Helg. Arrangör är meddelat att vi deltar även då.  

Djurens Helg 2020 

c Kansliet informerade att Linda undersökt möjligheter till ny 
plats för valläger 2020.  

Valläger 2020 
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d Kansliet informerade att det planeras en aktivitetsdag under 
höstlovet tillsammans med Stockholms Hundungdom. Det 
kommer bli en dag fullspäckad med prova-på aktiviteter.   

Höstlovskul 

e Kansliet informerade att plats och datum är bokade för 
2020. Mötet diskuterade planeringsgruppen och beslutade att 
Elin blir sammankallande. Utöver Elin ingår Victor, Mikaela 
Lönngren, Roksana och Disa i gruppen. Elin kallar till ett 
första möte.  
 

Riksläger 2020 

§ 142  Repskap 2019 

a Mötet upprättade en utvärdering för Repskapet 2019.  Utvärdering 

b Mötet har sedan tidigare fastställt datum för Repskap 2020 
till 19-20 september. Victor undersöker plats tillsammans 
med kansliet.  
 
Alva, Elin och Sofia visade intresse för att sitta i 
planeringsgruppen. Mötet tar upp frågan igen på kommande 
möte.  
  

Plats 2020 

§ 143  Handlingkommittén 

a Natalie och Linda informerade mötet om 
handlingkommitténs arbete. Därefter läste mötet de senaste 
minnesanteckningar.  
   

Minnesanteckningar 

 Linda informerade mötet att detta år är Sverige värdar för 
Nordiskt mästerskap i junior handling. Handlingkommittén 
är med i förarbetet samt genomförandet.  

NM junior handling 

§ 144  Stockholm Hundmässa 

a Linda informerade om att Sveriges Hundungdom kommer 
ha en monter på SKK torg. Mötet betonade vikten av att 
som förtroendevald inom Ungdomsrådet bemanna montern 
under helgen. Mötet lyfte även representationen på Café 

SKK torg - monter 
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Hundsnack och beslutade att fundera över idéer som 
diskuteras på kommande möte.  
 

b Linda informerade att vi ska vara med i SBK aktivitetsring. 
Båda dagarna 30 minuter mellan 11.35-12.05. 
 
Mötet spånade på idéer för hur upplägget skulle kunna vara 
och kansliet kontaktar Klara. Mötet beslutade att bestämma 
upplägget på nästkommande möte.  
 

SBK aktivitetsring 

c Linda informerade om upp och hoppa under 
Stockholmsmässan. Roksana vill gärna vara med båda 
dagarna och Johanna visade intresse för söndagen.  

Upp och hoppa 

e Mötet undersökte vilka som behövde boende under 
Stockholm Hundmässa.  

Boende och lunch 

§ 145  MyDog 2020 

a Mötet diskuterade eventuell närvaro för MyDog 2020. 
Linda betonade att kansliet diskuterat detta och ställt sig 
frågande till om vi verkligen ska ha monter. Kansliet 
undersöker möjligheten till att ha AFC final under MyDog 
och kommer därmed finnas på plats några av dagarna. Mötet 
beslutade att inte ha någon monter men att vi undersöker 
möjligheten till monter året därpå.   
 

Närvaro 

b Linda informerade att prisutdelning i Agria Junior Handling 
Cup delas ut under mässan.   
 
 

AFC och AJHC 

§ 146  
 

Ungdoms-SM 2020 

a Linda informerade om arbetet med att söka arrangör för 
Ungdoms-SM 2020.  

Rapport 
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§ 147  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat.  Instagram schema 

 Mötet lämnade förslag på profilartiklar och kansliet 
informerade om profilkläder som ska beställas till 
Ungdomsrådet.  

Produkter 

§ 148 Mötet läste följande protokoll: 
 
AG Standard nr 2-2019  
DK nr 4-2019: Information om kurs i anatomi och 
bedömning riktad mot yngre personer. DK och Sveriges 
Hundungdom positiv till samarbetet.  
UKK nr 4-2019 
UtstK nr 4-2019: Anmälan som inkommit till bestyrelsen 
under länsklubbsutställning. Punkt för junior handling om 
att uppdatera reglerna till engelska.  
UK nr 3-2019 
AG-ES nr 4-2019 
JhK nr 3-2019 
CS nr 4-2019 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 149 Inget att rapportera.  Övriga frågor 

§ 150 Mötet informerades om åtgärdslistan som tidigare styrelse 
använt. Mötet beslutade att fortsätta använda listan och 
uppdaterade den med aktuella punkter.  

Uppdatering av 
åtgärdslistan 

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

§ 152 Mötet beslöt att det inte fanns någon punkt 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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§ 153 Nästa möte planeras den 19 november 18:30 via telefon. 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
Mötesordförande                                      Justerare 
 

Natalie Johansson                                         
 
 
 
  

 
Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 
 


