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UR 3/2020 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 via telefon 2020-03-15 

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

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

Mötets öppnande 

§ 25 Mötet beslöt att utse Johanna att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 27 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste 
mötet samt gick igenom åtgärdslistan.  
 
  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 28  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 2/2020 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 2/2020 

§ 29  Skrivelser och 
information 
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a Kansliet informerade om senaste mötet med LSU, MUCF 
och ungdomsrörelsen. Mötet läste mötesanteckningarna.  

Mötesanteckningar LSU 

b Information från MUCF förelåg. Mötet läste informationen.  MUCF 

c Natalie och Linda informerade att kommande möte i 
Sverige med NKU Youth tyvärr ställs in på grund av det 
nuvarande läget kring corona. Ett nytt möte planeras senare 
under året.   

NKU Youth 

d Linda informerade att kongressen har dragit tillbaka sina 
inbjudningar. SBK planerar att genomföra kongressen på 
lägre antal deltagare. Detta är på grund av det nuvarande 
läget med corona.     

SBK Kongress 

e Linda informerade att samarbetsavtalen med Agria ska 
omförhandlas inför 2021. Mötet beslutade att samtliga läser 
samarbetsavtalet noggrant och sedan behandlas frågan på 
kommande styrelsemöte.  

  

Samarbetsavtal Agria 

f Natalie informerade om utskicket från FCI Youth.  FCI Youth 

g Linda informerade om det rådande läget kring covid-19.  Covid-19 

§ 30  Kansliet 

a Linda rapporterade från arbetet på kansliet.  
 

Rapport 

b Linda informerade om mötet hos Agria. Linda och Lotta 
deltog från kansliet tillsammans med Emilie från Agria.   

Möte Agria 
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§ 31  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna och noterade 
att det är några klubbar som bör läggas vilande. Mötet 
uppmärksammade dock att det även är en vilande klubb som 
planerar uppstart.  
 

Lokalklubbar 

b Linda informerade om uppdateringarna gällande ärendet 
och att ett nytt yttrande lämnas in kommande vecka.  

Medlemsförfrågan 

c Mötet diskuterade arbetet med att bilda kommittéer samt 
vad för alternativ som finns till arbetsgrupperna. Natalie tar 
med sig informationen till utbildningen ung med makt.  
 
 

Kommittéer  

d Mötet diskuterade ung med hund i SBK. Nytt möte 
planeras inom kort.  
 

Ung med hund i SBK 

e Johanna informerade om arbetet med att sammanställa 
resultaten för Årets Hundungdom.  

Årets Hundungdom 

§ 32  Ekonomi 

a Johanna informerade om mötet på kansliet tillsammans 
med Linda och ekonomiassistent Fanny.  
 

Rapport 

b Johanna föredrog förslag till bidragsbudget.   Bidragsbudget 

§ 33  Utbildning/verksamhet 
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a Kansliet informerade om kommande utbildningar.  
 
 

Rapport 

b Linda informerade om att samtliga instruktörer är klara och 
att när SBK är klar med inbjudan så kommer anmälan att 
öppna.   

Läger tillsammans med 
SBK 

c Linda informerade att vallägret snabbt blev fullt och att 
flera reserver finns. Bekräftelse har skickats ut till samtliga.   
 

Valläger 2020 

d Linda informerade om kommande instruktörsutbildning. 
Tyvärr har det första tillfället blivit avbokat i SKKs 
konferenslokaler men Camilla undersöker alternativa platser. 
I dagsläget 5 anmälda.   

Instruktörsutbildning  

e Linda lyfte frågan om att delta på Djurens Helg 2020 när 
inte längre Agria är samarbetspartner. Mötet beslöt att 
bordlägga frågan till kommande möte.  

Djurens Helg 2020 

f Linda informerade om kommande domarutbildning den 
26-27 september på kansliet.  

Domarutbildning  

§ 34  Repskap 2020 

a Arbetsgruppen planerar in ett möte framöver.  Rapport 

b Alla uppmanas att fylla i sitt deltagande under 2019 för 
verksamhetsberättelsen. Kansliet har skickat ut underlaget till 
tidigare ledamöter för att fylla i sitt deltagande.  

Verksamhetsberättelse 

c Mötet diskuterade det nya underlaget från MUCF. Linda 
informerade om återkopplingen från CS samt FK.   

Proposition 

§ 35  Handlingkommittén 
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e Mötet läste minnesanteckningar från det senaste mötet med 
handlingkommittén.   
 
 

Minnesanteckningar 

f Linda informerade om att flertalet utställningar nu har 
ställts in. Många frågor från handlers har inkommit. World 
Dog Show är inställd och man söker efter nytt datum, 
påverkar vår representant Stina.  
 

Inställda utställningar 

§ 37  Riksläger 

a Arbetsgruppen rapporterade om läget inför rikslägret. 
Linda informerade om antalet anmälda.    

Rapport 

§ 38  
 

Ungdoms-SM 2020 

a Linda informerade om arbetet med Ungdoms-SM.  
Sophia visat intresse för att vara ringsekreterare för 
handlingen. Tyvärr arrangeras inget bruks detta år. Anmälan 
planeras öppna kommande vecka.   

Rapport 

§ 39  PR och sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat och uppmanade 
alla att fortsätta påminna veckans ansvarig.  
 

Instagram schema 

§ 40 Protokoll från övriga hundvärlden bordläggs till kommande 
möte.  
 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 41 Inget att rapportera.  Övriga frågor 
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§ 42 Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.   Uppdatering av 
åtgärdslistan 

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

§ 44 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 
 

§ 45 Nästa möte planeras 25-26 april på Sveriges Hundungdoms 
kansli. Det rådande läget kan dock göra så att även 
kommande möte blir digitalt.  
 
 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
Mötesordförande                                     Justerare 
 

Natalie Johansson               Johanna Berglund   
    
 
 
 
  

 
Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 
 


