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UR 11/2020 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 via Zoom 2020-12-13 

 
Närvarande:    Frånvarande:  
Elin Brodin, ordförande   Märtha Hammarlund, ledamot 
Roksana Jurenczyk, vice ordförande  Alva Söderlund, ledamot 
Johanna Ambjörn, skattmästare  
Johanna Berglund, ledamot   
Disa Jacobsson, ledamot 
Frida Rehnström, ledamot    
Emma Lindquist, suppleant  
Tilde-Lu Storm, suppleant 
 
Närvarande t.o.m. § 226 a 
Mikaela Lönngren, ledamot  
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

§ 213 Ordförande Elin hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat.  
 

Mötets öppnande 

§ 214 Mötet beslöt att utse Frida att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

§ 215 Mötet beslöt att fastställda och godkända dagordningen.  Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 
 

§ 216 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste 
mötet. Samtliga har deltagit i en digital utbildning med 
Studiefrämjandet, utbildningen handlade om gruppdynamik. 
Roksana har kallat till möte med arbetsgruppen för 
Rikslägret. Mikaela har påbörjat arbetet med att gå igenom 
stadgarna samt tillfrågat Natalie om att sitta med i 
arbetsgruppen. Johanna A har deltagit i utbildningen i 
föreningskunskap på distans som kansliet arrangerar. Elin 
har påbörjat en kartläggning över hur andra föreningar 
jobbar med att bilda föreningar.    
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 217  Föregående 
mötesprotokoll 
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a Mötet läste UR 10/2020 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 10/2020 

§ 218  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet informerades om broschyren som tas fram i 
samarbete med Brukshundklubben. Broschyren syftar till att 
öka samarbetet mellan lokala hundungdomsklubbar och 
brukshundklubbar över hela Sverige.  
 

Broschyr - samarbete 

b Mötet läste informationen om specialklubbskonferensen 
2021 som kommer att genomföras digitalt.  
 
Elin, Roksana och Johanna B visade intresse för att delta 
under konferensen. Mötet beslöt att Johanna B och Elin 
deltar och att Roksana preliminärt deltar.  
 

Specialklubbskonferensen 

c Mötet tog del av informationen från SKKs valberedningen 
och samtliga uppmanades att besvara enkäten.  
 

SKKs valberedning 

d Mötet läste informationen från Studiefrämjandet som söker 
nomineringar till sin förbundsstyrelse.  
 

Nominera till 
studiefrämjandet 

e Mötet läste information från MUCF. MUCF 

f Linda informerade om att Svenskt Friluftsliv gjort en 
hemställan om kompensationsstöd till bland annat SKK och 
SBK.  

Svenskt friluftsliv 

g Linda informerade om att SKK uppdaterar broschyren 
Välkommen valp som skickas till uppfödare som registrerar 
valpar. Mötet läste uppdateringarna för Sveriges 
Hundungdom.  

Välkommen valp 

§ 219  Kansliet 
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a Linda rapporterade från kansliets arbete. Samtliga 
medarbetare arbetar hemifrån en åker in till kansliet någon 
enstaka dag då och då. Kansliet uppmanas att jobba hemma 
så mycket som möjligt för att minska risken för 
smittspridning. Kansliet har haft personaldag ute på Lottas 
gård istället för traditionsenligt julbord.  
 
Nya avtal har tecknats med specialklubbar, från och med 
2021 kommer våra medlemmar kunna välja Specialklubben 
för Rhodesian Ridgeback och avtalet med 
Newfoundlandsklubben samt Stövarklubbar utökas från 18 
år till 25 år.  
 
 

Rapport 

§ 220  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna.  Lokalklubbar 

b Mötet diskuterade klubbar som bör läggas vilande.  
 
Mötet diskuterade de klubbar som ännu inte inlämnat 
styrelseförteckning och/eller verksamhetsberättelse och 
beslutade förklara följande klubbar vilande p.g.a att ingen 
styrelse finns och ingen verksamhet bedrivs: 
Enköping Hundungdom samt Skövde-Tidaholm 
Hundungdom. 
 
Ungdomsrådet hoppas snart att klubbarna kommer igång 
med verksamhet igen! 
 

Vilande klubbar 

c Linda presenterade medlemsstatistik i staplar med en 
jämförelse mellan 2019 och 2020. Vi ser även i November 
månad en ökning i antal medlemmar från 2019.  

Medlemsstatistik  

d Linda informerade om hur arbetet med uppdateringarna i 
medlemskapet inför 2021 ser ut.  

Medlemskapet 2021 

e Vid föregående möte diskuterades möjligheten till att 
förenkla administrationen för att bilda förening. Det har 
tidigare diskuterats hur vi kan skala ner processen och mötet 
tittade på hur en annan förening har gjort. Elin har påbörjat 
en kartläggning över hur andra klubbar arbetar med detta.  
 

Starta förening 



Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 11/2020 

 

 
 

f Mötet tittade på olika förslag på samarbetspartner till 
Sveriges Hundungdom.  

Samarbetspartner 

g Mötet undersökte alternativen till att uppdatera LOK-
stödet. Mötet gick igenom förslagen från kansliet, och 
konstaterade att det är bra uppdateringar även om något 
behöver förtydligas.  

LOK-stöd 

h Mötet diskuterade klubbarnas möjlighet till att genomföra 
årsmöten under 2021.  
 
Mötet beslöt att lokalklubbarna och distriktet ska 
genomföra årsmöten senast den 30 juni 2021.  
 

Årsmöten 

i Mötet diskuterade eventuella motioner till 
Kennelfullmäktige 2021. Mötet beslutade att Elin i samråd 
med kansliet tar fram ett underlag angående ämnet som 
diskuterades.  
 

Kennelfullmäktige 2021 

§ 221  Ekonomi 

a Johanna A informerade om det ekonomiska läget och vad 
som hänt sedan senaste mötet. Mötet tog även del av 
information från MUCF om att föra över medel till 2021.  

Rapport 

b Johanna A föredrog bidragsbudgeten. Bidragsbudget 

§ 222  Utbildning/verksamhet 

a Mötet informerades om vilka aktiviteter som kunnat 
genomföras. Handlingkommittén arrangerade en quizkväll 
och kansliet publicerade under 1 december en julkalender i 
samarbete med Upp och hoppa som dagligen uppdateras. 
Inlägg om Stockholm Hundmässa har publicerats för att 
kunna se tillbaka på minnen.   

Rapport 
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Mötet beslutade att Linda skapar en jamboard som kan 
användas för att publicera förslag till aktiviteter 2021. Mötet 
går igenom underlaget på mötet i januari. Tilde-Lu och 
Emma undersöker möjligheter till att skapa samarbeten 
med jakthundsklubbar.  
 

b Mötet informerades om att två delar av Föreningskunskap 
på distans har genomförts. Båda tillfällena har gått bra och 
den första har utvärderats med bra feedback. Johanna A 
deltog på den senaste som omfattade kassörens jobb och 
klubbens ekonomi.  
 
Nästa tillfälle genomförs den 19 januari.    
 

Föreningskunskap på 
distans 

c Mötet tog del av ett mejl som inkommit till Ungdomsrådets 
inkorg. Kansliet tittar över möjligheterna att genomföra ett 
läger i södra Sverige under 2021.   

Valläger 

d Linda informerade om lägret tillsammans med SBK. Mötet 
beslöt att Mikaela och Disa sitter med i planeringsgruppen 
för lägret och Linda kontaktar Nathalie på SBK och kallar 
till ett möte.  
 

Läger tillsammans med 
SBK 

§ 223  Repskap 2020 

a Johanna B rapporterade att hon börjat undersöka plats för 
Repskapet 2021, som genomförs den 11-12 september.  
 

Rapport 

§ 224  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från det senaste mötet med 
handlingkommittén.  
 
 

Minnesanteckningar 

b Mötet har tidigare informerats om att Distriksmästerskapet 
i Junior Handling ställdes in. Handlingkommittén hoppas 
kunna genomföra DM under våren 2021.  

Distriktsmästerskap 
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§ 225  Riksläger 

a Linda informerade om att vecka 26 är bokad hos 
Ånnaboda. Roksana har kallat arbetsgruppen till ett möte 
och återkopplar till kommande styrelsemöte.   

Rapport 

§ 226  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat och uppmanade 
alla att fortsätta påminna veckans ansvarig. Mötet 
diskuterade sociala medier och beslöt att utvidga 
plattformen och använda fler funktioner såsom IG TV och 
Reels.   
 

Instagram schema 

§ 227 Mötet läste följande protokoll och noterade:  
 
AG Standard nr 6 
AK nr 4 
DK nr 5 
KHM nr 3 
KSS nr 4 
NatDopK nr 2 
UKK nr 5 
 
FK nr 5 och FKVU ang årsmöten: Information om 
årsmöten och hur man genomför digitala årsmöten. 
 
JhK nr 3: En artikel angående att vara ung och jägare är 
publicerad i Hundsport Jakthund. 
 
KUS nr 5: Agria har lanserat en vårdapp som är gratis för 
försäkrade hundar. 
 
PtK nr 2: Information om något som kallades Trick Dog 
som kan vara intressant för ungdomar. 
 
UK nr 4: Att Sveriges Hundungdom genomför digitala 
utbildningar och att Studiefrämjandet jobbar på att ta fram 
mer utbildningar och även en serie med Maria Brandel för 
instruktörer.  
 
UtstK nr 7: Att DM i junior handling ställts in. Även 
diskussioner kring hur utställning kan corona säkras.  
 
CS nr 7: Vår motion gällande medlemskap lyftes. Att man 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 
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kommer genomföra uppföljningssamtal med domare, och 
trycker på att det är extra viktigt gällande yngre domare.   
 
 
 

§ 228 Mötet rapporterade från utbildningen med 
Studiefrämjandet som var väldigt bra och utvecklande. 
Fokus på hur en bra grupp ser ut och vad som är viktigt för 
vår organisation, vad det är som driver och motiverar.  
 
Johanna B lyfte även den nya hundsporten Hoopers och att 
den kan vara relevant för våra medlemmar.  
 
 

Övriga frågor 

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

§ 230 Mötet beslöt att § 220 b behövde omedelbart justerades.  Omedelbar justering 

§ 231 Mötet beslöt att det inte fanns någon punkt som inte bör 
offentliggöras.  

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

§ 232 Nästa möte planeras 12 januari. Mötet kommer troligtvis att 
hållas via zoom.  
 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Elin Brodin               Frida Rehnström    
    
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 


