
Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 5/2020 

 

UR 5/2020 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
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Närvarande:   Frånvarande:  
Natalie Johansson, ordförande Sofia Österdahl, ledamot 
Elin Brodin, vice ordförande Sophia Bartholomew, ledamot  
Johanna Berglund, skattmästare Disa Jacobsson, ledamot   
Roksana Jurenczyk, ledamot Victor Gustafsson, ledamot  
Frida Rehnström, ledamot  Julia Wikström, suppleant 
Alva Söderlund, suppleant  
 
Protokoll: 
Linda Widebeck, kansliet  
 

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

Mötets öppnande 

§ 91 Mötet beslöt att utse Frida att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 93 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste 
mötet samt gick igenom åtgärdslistan. Johanna informerade 
om att hon ska delta på Östra Svealands digitala årsmöte den 
30 maj och återkopplar därefter till nästa möte. Alva har 
deltagit i ett möte med repskapsgruppen. Roksana jobbar 
med underlaget för samarbete med studiefrämjandet och 
kommer dela med sig av den till resten av styrelsen. Natalie 
har full fart med utbildningen ung med makt och har även 
haft ett första möte med sin handledare.  
 
  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 94  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 4/2020 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 4/2020 
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§ 95  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet läste informationen.  Digitala utställningar 

b Mötet läste informationen.  Rapport LSU 

c Mötet läste informationen. MUCF arbetsgrupper 

d Mötet läste informationen. Nyhetsbrev Upp och 
Hoppa 

e Mötet läste informationen från Svenska Kennelklubben.  Stockholm Hundmässa 

f Linda informerade om det stora intresse som uppstått från 
utomstående klubbar efter att information publicerats i 
Hundsport. Föreningskommittén är eventuellt intresserade 
av att föra ett samarbete kring detta.   

Kassörshandboken 

g Mötet läste brevet och informerades om ett mejl som 
skickats till Natalie.  

Brev till ordförande 

§ 96  Kansliet 

a Linda rapporterade från arbetet på kansliet. Hemarbetet 
fortsätter under Maj och från och med 1 juni om anställd 
vill. Arbetet med bidragsansökan är i full gång och Fanny 
och Linda har haft möte med revisorerna. 
 
 

Rapport 
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§ 97  Ungdomsrådet 

a Mötet lyfte frågan om lokalklubbskontakterna. Linda 
informerade att uppstartsmöte med en vilande lokalklubb är 
inplanerat. Mötet kommer att ske digitalt och två från 
kansliet kommer att delta för att hjälpa lokalklubben att 
komma igång.  
 

Lokalklubbar 

b Mötet diskuterade klubb som ansökt om att läggas vilande. 
 
Mötet beslutade även att lägga Norsjö 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!  
 

Lägga lokalklubb vilande  

c Mötet diskuterade bildandet av projektgrupper och skapade 
en plan för hur grupperna ska arbeta.   

Projektgrupper 

d Mötet beslutade att bordlägga punkten till kommande möte 
där fler kan delta. Linda skapar en anslagstavla som kan 
fyllas på till kommande möte.  

Årets Hundungdom 2020 

e Vid förra mötet diskuterades samarbetsavtalet. Finns det 
ytterligare kommentarer håller kansliet formuläret öppet för 
fler kommentarer. Linda  

Samarbetsavtal Agria 

f Linda informerade mötet om vad som hänt kring 
medlemslistorna med SBK.  

Medlemslistor SBK 

§ 98  Ekonomi 

a Johanna informerade om ekonomin.  Rapport 
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b Mötet undersökte på bidragsbudgeten och noterade dom 
aktiviteter som blivit inställda på grund av det rådande läget. 
Mötet diskuterade alternativ för hur bidrag skulle kunna 
användas i det rådande läget.  

Bidragsbudget 

§ 99  Utbildning/verksamhet 

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

Rapport 

b Linda informerade att SBK tagit beslutet att ställa in lägret. 
Kansliet har kontaktat samtliga instruktörer och SBK har 
avbokat Åkerby. Mötet hoppas att lägret kan återkomma 
under 2021. 
 

Läger tillsammans med 
SBK 

  Agria hundpromenad  

c Linda informerade att kansliet varit i kontakt med arrangör 
som vill ha besked från oss senast juni om vi önskar delta 
eller inte.  

Djurens Helg 2020 

d Linda informerade om att Handlingkommittén fortfarande 
planerar för domarutbildning den 26-27 september på 
kansliet men håller koll på uppdateringar från SKK och 
Folkhälsomyndigheten.  
 

Domarutbildning  

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

Skräpplockartävling 

f Linda informerade att Agria gått med på förslaget att 
förlänga utnyttjandet av resebidraget ett år framåt och sista 
dag att skicka in dokumenten blir 1 november 2021. Kansliet 
har informerat samtliga vinnare.  
 
Angående finalen så för kansliet en diskussion med SKK om 
möjligheten att hålla öppna tävlingar i rallylydnad och 
freestyle för våra medlemmar på Stockholm Hundmässa.  
 

ARC och AFC kval 
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g Linda rapporterade om att kansliet varit i kontakt med 
kanslichefen för fonden och projektet är nu förlängt med ett 
år. Årets Ung ledare kommer därmed vara en pilot på distans 
och under 2021 kommer en fysisk utbildning att 
genomföras.  
 

Ung ledare 
 

h 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 

i Linda informerade om bildtävlingen tillsammans med vår 
sponsor Acana och Orijen. Tävlingen pågår till och med 31 
maj.  

Bildtävling 

§ 100  Repskap 2020 

a Linda informerade att hon varit i kontakt med Fredrik 
angående fysiskt eller digitalt årsmöte. Dessvärre ser det 
svårt att genomföra ett fysiskt årsmöte i september och vi 
rekommenderas att hålla det digitalt. Mötet beslutade att 
genomföra Repskapet digitalt och delgerande kansliet att 
anmäla det till SKK samt att fråga Fredrik om det är möjligt 
att ha gäster som deltar.  
 

Rapport 

b Linda informerade att hon varit i kontakt med Fredrik som 
inte hunnit kolla på detta ännu, men lovar att göra det i god 
tid innan Repskapet.  

Proposition 

c Mötet diskuterade nomineringarna till maskotnålen och 
betonade att vi nu behöver marknadsföra till våra klubbar att 
skicka in nomineringar. Kansliet publicerade en nyhet samt 
delade till facebook idag.  

Maskotnålmottagare 
 

d Mötet beslutade att på grund av tidsbrist bordlägga punkten 
till kommande möte.  

Årets Hundungdomsklubb  

§ 101  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från det senaste mötet med 
handlingkommittén.   
 
 

Minnesanteckningar 
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b Linda informerade om att Handlingkommittén haft en 
livesändning på Sveriges Hundungdoms instagram. Det blev 
väldigt lyckat och det varade i en och en halv timme med 
många frågor. Livesändningen finns sparat på instagram och 
går därmed att se i efterhand. Tanken är nu att konceptet ska 
fortsätta med andra personer.  
  

Livesändning 

c Mötet informerades om att Handlingkommittén presenterat 
förslaget till ett öppet SM på senaste livesändningen. Den 27 
maj har kommittén ett extra möte angående detta och 
därefter kommer Utställningskommittén ta beslut om vi får 
arrangera ett öppet SM i junior handling.  
  

SM-kval 

§ 102  Riksläger 

a Mötet noterade att rikslägret är inställt och valde att 
bordlägga diskussion kring läger 2021 till kommande möte.  

Rapport 

§ 103  
 

Ungdoms-SM 2020 

a Linda informerade om arbetet med Ungdoms-SM och att 
dialog förs med Uppsala angående arrangörskap 2021.  

Rapport 

§ 104  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

§ 105 Protokoll från övriga hundvärlden bordläggs till kommande 
möte.  
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 106 Inga övriga frågor. 
 

Övriga frågor 
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§ 107 Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.   Uppdatering av 
åtgärdslistan 

§ 108 Mötet beslöt att § 97 b omedelbart justerades.  Omedelbar justering 

§ 109 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 
 

§ 110 Nästa möte planeras 17 juni 18:30 via google meets.   
 
 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Natalie Johansson               Frida Rehnström    
    
 
 
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 
 


