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UR 8/2019 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 Via telefon 2019-11-19 

 
Närvarande:    Frånvarande:  
Natalie Johansson, ordförande 
Elin Brodin, vice ordförande   
Victor Gustafsson, ledamot    
Roksana Jurenczyk, ledamot 
Disa Jacobsson, ledamot 
Sofia Österdahl, ledamot  
Frida Rehnström, ledamot  
Sophia Bartholomew, ledamot 
Alva Söderlund, suppleant  
 
Fr.o.m. § 161 a 
Julia Wikström, suppleant 
 
Fr.o.m. § 161 c 
Johanna Berglund, skattmästare   
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 155 Ordförande Natalie hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 156 Mötet beslöt att utse Victor att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

§ 157 Mötet beslöt att stryka § 162 i, därefter fastställdes och 
godkändes dagordningen.   

Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 
 

§ 158 Alla delegater berättade vad som hänt sedan senaste mötet 
samt gick igenom åtgärdslistan.  
 
Elin rapporterade att arbetsgruppen för Rikslägret 2020 har 
haft sitt första möte där Disa, Roksana och Victor deltog. 
Flera av ledamöterna ska delta på Sweden International 
Horse Show. Victor har undersökt platser för repskapet 
2020. Natalie har deltagit på LSU:s representantskap.   
  
  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 159  Föregående 
mötesprotokoll 
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a Mötet läste UR 7/2019 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 7/2019 

§ 160  Skrivelser och 
information 

 

a Linda informerade om att kansliet fått glada besked 
angående projektansökan till Stiftelsen Konung Gustav V:s 
90-årsfond. Fonden valde att bevilja vår ansökan om att 
genomföra en pilotutbildning i att utbilda ungdomsledare. 
Linda och Meta kommer att närvara på en 
stipendieutdelning den 2 december.  
  

Projektansökan 

b Linda informerade att kansliet varit i kontakt med 
föreningskommittén som godkänt vår förfrågan att använda 
tjänsten VoteIT. Sveriges Hundungdom kommer ingå i en 
pilotgrupp.   

VoteIT 

c Linda informerade att kursen i anatomi och bedömning 
som tagits fram av Domarkommittén nu fått ett datum, 8-10 
maj på SKKs kansli. Information har publicerats på vår och 
Svenska Kennelklubbens hemsida. 
 

Anatomikurs 

d Linda informerade om ett mejl som inkommit till kansliet 
där en medlem blivit antagen till SBKs lärarutbildning. Mötet 
beslöt att delegera kansliet undersöka möjligheterna att 
Sveriges Hundungdom står för halva kostnaden.   
 
 

SBK lärarutbildning  

e Mötet läste inbjudan till regelkonferens för bruks, lydnad 
och rallylydnad 4-5 april 2020. Mötet beslöt att bordlägga 
punkten till nästkommande fysiska möte.  
 

Inbjudan regelkonferens 
2020 

§ 161  Kansliet 

a Linda rapporterade från arbetet på kansliet. Bland annat så 
har kansliet varit på en givande föreläsning med Tomas 
Gunnarsson som pratar om inre motivation. Meta och Linda 
har varit på uppstartsmöte med Värmdö Hundungdom. 
Under vecka 44 kom gymnasielärare med inriktning hund till 
kansliet där Sveriges Hundungdom var på plats och pratade 
om samarbete och verksamhet. Det har även varit ett möte 
mellan Sveriges Hundungdom, Ulf och Pekka där man 
diskuterat motionen från Kennelfullmäktige.  

Rapport 
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b Linda informerade om arbetet med att ta fram ett 
informationsblad att använda vid representation. Mötet 
betonade att det är en bra idé och delegerade kansliet att 
fortsätta arbetet.  

Informationsblad 

c Linda informerade om kommande lunchdialog tillsammans 
med Studiefrämjandet. Mötet läste inbjudan.  

Lunchdialog 
Studiefrämjandet 

§ 162  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna.  
 
Natalie informerade om arbetet med att vara kontakt 
gentemot våra lokalklubbar för styrelsen. Mötet beslöt att 
alla skickar ut mejl till sina klubbar och presenterar sig och 
frågar om hur läget är i klubben.  
 
Roksana informerade att hon inte hunnit upprätta ett 
underlag för samarbete med Studiefrämjandet lokalt men 
kommer ta tag i det framöver.  
 
 

Lokalklubbar 

b Mötet godkände inträdesansökan som inkommit från 
Värmdö Hundungdom. Mötet beslöt att bevilja ett 
uppstartsbidrag till klubben. Ungdomsrådet önskade 
Värmdö Hundungdom hjärtligt välkomna!  
 

Inträdesansökan 

c Natalie informerade om SBKs utvecklingsarbete. Mötet 
beslöt att Roksana tillsätts i gruppen.  

SBK utvecklingsarbete 

d Linda informerade att kansliet fortfarande saknar några 
presentationer och uppmanade mötet att omgående skicka 
till info@shu.se  

Presentation UR 

e Natalie informerade om LSU samt rapporterade från deras 
representantskap. Mycket fokus låg på det minskande 
demokratiska utrymmet i samhället och hur det påverkar 
ungdomsorganisationer.  
 

LSU representantskap  

mailto:info@shu.se
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f Natalie informerade om arbetet med att upprätta 
kommittéer.  
 

Kommittéer  

g Linda informerade om att mötet med arbetsgruppen 
närmar sig. Kansliet har diskuterat uppdragsbeskrivningen 
och Linda förklarade hur man har resonerat. Mötet förde en 
diskussion av uppdragsbeskrivningen och utöver kansliet 
kommer Elin och Roksana att delta.  
  
 

Arbetsgrupp 
ungdomsverksamhet SBK 

h Linda informerade samtliga deltagare om aktivitetsgruppen. 
Kansliet har diskuterat frågan sedan förra mötet och 
förslaget är att lägga gruppen som en projektgrupp under 
UR under en årsperiod för att sedan utvärdera.  
 
Mötet beslöt att föreslå projektgrupp till dom ansvariga och 
delegerade till kansliet att sköta kontakten.  
 

Aktivitetsgrupp  

§ 163  Ekonomi 

a Linda informerade att hon, Johanna och Fanny undersöker 
möjligheten att ha ett möte på kansliet.  
 

Rapport 

b Linda informerade att bidragsbudgeten för 2019 är 
uppdaterad sedan senaste mötet.  

Bidragsbudget 

§ 164  Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade att Höstlovskul som kansliet 
arrangerade med hjälp av Stockholm Hundungdom under 
höstlovet blev otroligt lyckat. Linda informerade även att 
under helgen som varit hade landslaget i junior handling 
teambuilding i Stockholm. Landslaget tävlar på Nordiska 
Mästerskapen under Stockholm Hundmässa.  
 

Rapport 

b Kansliet informerade att Sweden International Horse Show 
närmar sig. Kansliet kommer att bemanna montern under 
torsdagen samt fredagen. Under helgen är det Alva, Johanna 
och Disa som finns på plats. 
 

SIHS 
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c Linda informerade om utvärderingarna för lägret 2019. 
Vidare berättade Linda om planeringen inför 2020 där 
anmälningsavgiften var en punkt. Mötet beslöt att man vill 
behålla anmälningsavgiften som detta år och önska att SBK 
gör detsamma.  
 

Läger tillsammans med 
SBK 

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

Valläger 2020 

e Linda informerade att kansliet nu fått bekräftat att vi 
arrangerar AFC final under måndagen på MyDog. Linda 
kommer även vara på plats redan under lördagen för att dela 
ut pris till årets junior handlers. Johanna kommer att vara på 
plats och kan eventuellt hjälpa till, även Roksana visade 
intresse.  
 

MyDog 2020 

§ 165  Repskap 2020 

a Victor uppdaterade om hans arbete med att undersöka 
platser inför Repskapet 2020.  

Rapport 

§ 166  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från senaste mötet med 
handlingkommittén.   
   

Minnesanteckningar 

§ 167  Stockholm Hundmässa 

a Mötet gick igenom planeringslistan för Stockholm 
Hundmässa och upprättade ett schema.  
 

Planering 

b Linda informerade att vi ska vara med i SBK aktivitetsring. 
Båda dagarna 30 minuter mellan 11.35-12.05. Klara har 
tackat ja till att ställa upp som speaker. Linda informerade 
även att tre personer till tackat ja till att hjälpa till och alla 

SBK aktivitetsring 



Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 8/2019 

 

kommer bli kallade till ett telefonmöte för planering. 
 

c Linda informerade om Upp och Hoppas representation i 
SBKs aktivitetsring under Stockholmsmässan. Kansliet har 
fått tag i två medlemmar som gärna ställer upp med sina 
hundar båda dagarna.  
 

Upp och hoppa 

§ 168  Riksläger 

a Elin rapporterade att plats och datum är fastställt samt att 
arbetsgruppen haft ett inledande möte och fördelat 
arbetsuppgifterna. Arbetsgruppen siktar på att ta fram ett 
budgetförslag till kommande UR-möte.  

Rapport 

§ 169  
 

Ungdoms-SM 2020 

a Linda informerade om att arbetet med att hitta arrangör för 
2020 fortfarande är igång.  

Arrangör 

§ 170  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat.  Instagram schema 

§ 171 Protokoll från övriga hundvärlden bordläggs till kommande 
möte.  
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 172 Inget att rapportera.  Övriga frågor 
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§ 173 Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.  Uppdatering av 
åtgärdslistan 

§ 174 Mötet beslöt att §162 b behövde omedelbar justering.    Omedelbar justering 

§ 175 Mötet beslöt att summan i §160 a och §162 b inte ska 
offentliggöras.  

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

§ 176 Nästa möte planeras den 18-19 januari på en plats som 
Natalie och Linda undersöker.   
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
Mötesordförande                                     Justerare 
 

Natalie Johansson               Victor Gustafsson                       
      
 
 
 
  

 
Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 
 


