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UR 4/2020 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 via google meets 2020-04-25 

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

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

Mötets öppnande 

§ 69 Mötet beslöt att utse Sophia B att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 71 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste 
mötet samt gick igenom åtgärdslistan. Många av ledamöterna 
har haft mycket i både skola och jobb och styrelsearbete har 
fått läggas åt sidan. Något som självklart förstås av samtliga.  
 
Johanna har hjälpt kansliet med att göra klart uträkningarna 
för Årets Hundungdom som nu är publicerade. Johanna 
skulle ha deltagit på årsmötet för Östra Svealand men det 
har skjutits på. Alva ska delta i möte med repskapet 
kommande söndag. Roksana har påbörjat arbetet med ett 
underlag för hur våra lokalklubbar kan samarbeta med 
studiefrämjandet och behöver nu stämma av med dom, 
Linda förmedlar kontaktuppgifter. Natalie har haft 
avstämningsmöten med Linda samt går utbildningen ung 
med makt som ni sker digitalt istället för fysiskt.  
 
  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 72  Föregående 
mötesprotokoll 
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a Mötet läste UR 3/2020 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 3/2020 

§ 73  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet läste informationen.  LSU om coronakrisen 

b Mötet läste informationen.  Utskick MUCF 

c Mötet läste informationen. Minnesanteckningar 
LSU/MUCF 

d Mötet läste informationen. Studiefrämjandet 

e Mötet läste informationen och noterade dom nya datumen 
för regelkonferensen.  

Regelkonferens – nytt 
datum 

f Mötet läste informationen.  SBK-info 

g Mötet läste informationen. SBK inställda arrangemang 

h Mötet läste informationen och noterade att svarstiden är 
förlängd till 1 januari 2021. Mötet beslutade att bordlägga 
punkten till ett senare möte.  

Ändringar 
championatregler 

i Mötet läste informationen. Nyhetsbrev 
föreningskommittén  
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j Linda informerade om det rådande läget kring covid-19. 
Centralstyrelsen har kommande möte den 29 april.  

Covid-19 

§ 74  Kansliet 

a Linda rapporterade från arbetet på kansliet. I enlighet med 
Svenska Kennelklubbens beslut kommer arbetet hemifrån 
att fortsatt erbjudas samtliga anställda under maj månad. 
Personal hindras dock inte från att arbeta på kansliet.  
 
Linda har haft möte med Ulf och STOKK angående Ulla 
och Bertils minnesfond. Protokollet finns att läsa under 
punkten för protokoll.  
 

Rapport 

b Linda rapporterade att Lotta är tjänstledig under april 
månad. Personalaktivitet planeras hos Lotta i början på maj.  

Personal 

c Linda informerade att kansliet haft en del digitala möten 
med våra lokalklubbar. Något som tagits emot positivt och 
som kansliet kommer att fortsätta med.  
 

Möte med lokalklubbar 

§ 75  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna. Linda 
informerade om två lokalklubbar som behövt hjälp från 
kansliet.  
 
Mötet noterade att det är tre klubbar som bör läggas vilande. 
Mötet uppmärksammade dock att det även är en vilande 
klubb som planerar uppstart. Flera klubbar har inte kunnat 
genomföra sina årsmöten ännu och får fortsatt avvakta 
alternativt arrangera digitalt.Tyvärr har det nuvarande läget 
försvårat det för klubbar att arrangera uppstartsmöte, 
kansliet har erbjudit hjälp med att hålla i ett digitalt 
uppstartsmöte. 
 

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: 

Lägga lokalklubb vilande  
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Hörby Hundungdom samt Huddinge Hundungdom.  
 
Mötet beslutade även att lägga Avesta Hundungdom 
vilande. Klubben har knappt några aktiva ungdomar och har 
haft stadgeenliga möten om att lägga klubben vilande.  
 
Ungdomsrådet hoppas snart att klubbarna kommer igång 
med verksamhet igen! 
 

c Mötet upprättade projektgrupper och fördelade 
arbetsuppgifter. Innan kommande möte ska samtliga 
grupper ha haft ett avstämningsmöte.  

Projektgrupper 

d Natalie informerade om planerna om att skapa ett 
ordförandenätverk. Mötet upprättade en projektgrupp som 
fortsätter att planera utförande.   

Ordförandenätverk 

e Linda informerade om uppdateringarna gällande ärendet 
och att ett nytt yttrande ska lämnas in.  

Medlemsförfrågan 

f Linda informerade att resultaten publicerades lagom till 
påsk. Samtliga vinnare fick besked via mejl. Blev en miss i 
agilityn men det är tillrättat och berörda personer är 
informerade.  
 
Linda tackade Johanna för all hennes hjälp med detta.  
 

Årets Hundungdom 

g Linda informerade att kansliet tagit fram mallar för 
dagordning, kallelse och protokoll efter önskemål från några 
lokalklubbar. Dessa finns ju publicerade på hemsidan.  
 

Mallar till hemsidan 

h Mötet läste informationen.  Besvarad skrivelse SAgiK 

i Mötet diskuterade nuvarande samarbetsavtal med Agria. 
Mötet upprättade en lista över punkter som kan tas med i 
diskussion med Agria.  

Samarbetsavtal Agria 

§ 76  Ekonomi 
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a Johanna informerade om ekonomin.  
 

Rapport 

b Mötet undersökte på bidragsbudgeten och noterade dom 
aktiviteter som blivit inställda på grund av det rådande läget.  

Bidragsbudget 

§ 77  Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade om aktiviteter som ställts in och 
påverkar våra medlemmar.   
 
 

Rapport 

b Linda informerade att inbjudan är klar till lägret tillsammans 
med SBK. Dock har SBK lämnat önskemål om att avvakta 
med att publicera inbjudan just nu. Kansliet kontaktar SBK 
och frågar om sista datumet för att avboka Åkerby.  
 

Läger tillsammans med 
SBK 

c Mötet beslutade att bordlägga punkten till kommande möte 
för att se om det kommer nya direktiv från arrangören. 

Djurens Helg 2020 

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

Domarutbildning  

e Linda informerade om skräpplockartävlingen tillsammans 
med Håll Sverige Rent. Tävlingen förlängs till 1 juni.   

Skräpplockartävling 

f Linda informerade om den digitala föreläsningen 
tillsammans med studiefrämjandet som blev väldigt lyckad. 
 

Effektiva möten 

g Linda informerade om kommande föreläsning tillsammans 
med Lisa på studiefrämjandet där även några från UR ska 
delta.  

Bli bästa teamet  
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h Mötet diskuterade vad vi gör med finalerna i ARC och 
AFC eftersom vi inte kan arrangera kvaltävlingar just nu. 
Det bästa alternativet vore öppna tävlingar i rallylydnad och 
freestyle.  
 
Mötet beslutade att föreslå Agria en förlängning på ett år 
gällande utnyttjandet av resebidraget.   
 

ARC och AFC kval 

i Linda rapporterade om läget inför ung ledare i höst.  Ung ledare 
 

j Mötet diskuterade vad vi kan arrangera för våra 
lokalklubbar men även våra medlemmar digitalt. Ett antal 
förslag togs fram och projektgruppen uppmuntrades att 
fortsätta jobba med detta.  

Digitala möjligheter 

§ 78  Repskap 2020 

a Arbetsgruppen informerade att möte är inbokat nu på 
söndag där olika scenarion ska diskuteras.  

Rapport 

b Mötet beslutade att bordlägga punkten till kommande möte 
efter mer dialog med Fredrik på SKK.  

Proposition 

c Mötet diskuterade nomineringarna till maskotnålen och 
betonade att vi nu behöver marknadsföra till våra klubbar att 
skicka in nomineringar.  

Maskotnålmottagare 
 

d Mötet diskuterade årets hundungdomsklubb 2019.  Årets Hundungdomsklubb  

§ 79  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från det senaste mötet med 
handlingkommittén.   
 
 

Minnesanteckningar 
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b Mötet tog del av informationen att Nordiska Mästerskapen 
är inställda 2020 efter beslut av NKU.  

Inställt NM 

 Mötet informerades om att handlingkommittén diskuterar 
alternativ till SM final då många kvaltävlingar ställs in.  

SM-kval 

§ 80  Riksläger 

a Arbetsgruppen och kansliet rapporterade om läget inför 
rikslägret. Kansliet bokar in ett möte med arbetsgruppen.   

Rapport 

§ 81  
 

Ungdoms-SM 2020 

a Linda informerade om arbetet med Ungdoms-SM. Kansliet 
har möte med arrangörerna den 4 maj.  

Rapport 

b Kansliet har kontakt med SBK om våra ungdomar kan 
använda sin kvalplats 2021 istället.  

Kval till stora SM 

c Kansliet informerade att ansökan om att arrangera 
Ungdoms-SM 2021 inkommit. Mötet betonade hur roligt det 
är att redan nu ha en arrangör för 2021. Mötet delegerade 
kansliet att kontakta ansökande klubb med besked om att 
beslut får avvakta till dess att vi vet hur det blir med 
Ungdoms-SM 2020.  
 

Arrangör 2021 

§ 82  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 
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§ 83 Mötet läste protokoll:  
AG Standard 1, AG Standard 3, AK-1, CS nr 1, CS nr 2 
CS nr 3, UK-1, UKK-1, DN, KHM-1, KSS-1, KUS-1 
 
I protokollen noterades följande:  
DK-1: Lyfter samverkan med Sveriges Hundungdom. 
DK-2: Lyfter skrivelsen gällande konferens med SDHK och 
ser allvarligt på händelsen.  
FK-1: Medlemskap i samband med årsmöten  
FK-2: Publicerandet av protokoll  
JhK-1: Diskussion om att skriva mer om ungdomar i artiklar 
för jakthundsklubbarna  
UtstK-1: Södra norrbottens Kennelklubb har fått godkänt på 
att ha SM-kval .  
Ulla Segersten och Bertil Sted-Gren Minnesfond nr 1: 
beviljade medel till ungdomar 
x 
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 84 Mötet lyfte en fråga om stadgarna som inkommit kvällen 
innan. Mejlet önskade ett förtydligande gällande en skrivning 
som styrelsen besvarade. Kansliet förmedlar svaret vidare.  
 

Övriga frågor 

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

§ 86 Mötet beslöt att § 75 b omedelbart justerades.  Omedelbar justering 

§ 87 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 
 

§ 88 Nästa möte planeras 26 maj 18:30 via google meets.   
 
 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 
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Mötesordförande                                     Justerare  

  
Natalie Johansson               Sophia Bartholomew   
    
 
 
 
  

 
Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 
 


