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UR 6/2020 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 via google meets 2020-06-17 

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

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

Mötets öppnande 

§ 113 Mötet beslöt att utse Julia att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 115 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste 
mötet samt gick igenom åtgärdslistan. Bland annat så har 
Johanna deltagit som delegat för Stockholm Hundungdom 
på Östra Svealands digitala årsmöte. Natalie har haft träff 
med utbildningen ung med makt och rapporterade att 
utbildningen hittills har varit väldigt bra.  
  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 116  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 5/2020 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 5/2020 

§ 117  Skrivelser och 
information 
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a Mötet läste informationen.  Information från CS 

b Mötet läste informationen.  Referensgrupp LSU 

c Mötet läste informationen.  Försäkringsbevis 

§ 118  Kansliet 

a Linda rapporterade från arbetet på kansliet. Personalen har 
fått erbjudande om att ta antikroppstest för covid-19, något 
som i så fall kommer att genomföras tillsammans med SKK. 
Linda och Meta deltog som gäster på Östra Svealands 
årsmöte. Kansliet kommer att stänga i juli och öppna igen 
måndag vecka 32.  
 
 

Rapport 

b Linda informerade från mötet med Agria där uppdatering 
av samarbetsavtalet diskuterades. Mötet tog del av 
anteckningar från mötet.  

Möte med Agria 

§ 119  Ungdomsrådet 

a Mötet lyfte frågan om lokalklubbskontakterna.  
 

Lokalklubbar 

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

Inträdesansökan  

c Mötet diskuterade arbetet med projektgrupperna. Projektgrupper 
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d Linda informerade om arbetet med att uppdatera avtalen 
med specialklubbarna.  

Avtal specialklubbar 

e Mötet läste ett mejl från en medlem. Mötet tyckte att det var 
en bra idé och delegerade till kansliet att skapa en sådan 
grupp.  

Grupp för medlemmar 

f Mötet diskuterade genomförandet av Årets Hundungdom 
2020 och beslöt att ställa in tävlingen på grund av den 
rådande situationen.  

Årets Hundungdom 2020 

g Linda informerade om att det nu inte längre är möjlighet att 
bli ungdomsmedlem via brukshundklubbens medlemsguide. 
Istället hänvisas personen likt önskemål till SKKs 
medlemsguide.    

Medlemslistor SBK 

§ 120  Ekonomi 

a Johanna informerade om ekonomin.  Rapport 

b Mötet undersökte på bidragsbudgeten och noterade dom 
aktiviteter som blivit inställda på grund av det rådande läget. 
Mötet läste även ett förslag från ekonomiassistent Fanny 
och tyckte det var väldigt bra.  

Bidragsbudget 

§ 121  Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade om att bildtävlingen med 
Acana/Orijen avslutats och 10 vinnare har korats. Kortleken 
som SBK tagit fram för ungdomar har skickats till fem 
lokalklubbar i sommarpresent. Mötet informerades även om 
att Djurens Helg nu gått ut med information om att det är 
inställt 2021.  
 

Rapport 

b Linda informerade om läget med Stockholm Hundmässa.  Stockholm Hundmässa 
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 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 

c Linda rapporterade om arbetet med ung ledare.   
 

Ung ledare 

d 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 

§ 122  Repskap 2020 

a Linda informerade om mötet med Fredrik och Moa 
angående digitalt repskap 2020.  
 

Rapport 

b Linda informerade att Fredrik läst igenom stadgan och lagt 
ett förslag till ännu en förändring.  

Proposition 

c Mötet diskuterade nomineringarna till maskotnålen och 
beslut tas på möte den 7 augusti.  

Maskotnålmottagare 
 

d Mötet diskuterade Årets Hundungdomsklubb 2019. Alva 
och Johanna tar fram förslag på klubbar till nästkommande 
möte.  
  

Årets Hundungdomsklubb  

§ 123  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från det senaste mötet med 
handlingkommittén.   
 
 

Minnesanteckningar 

§ 124  Riksläger 
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a Mötet lyfte frågan om rikslägret 2021 och beslutade om en 
att boka in redan nu. Kansliet kontaktar Ånnaboda.  

Rapport 

§ 125  
 

Ungdoms-SM 2020 

a Linda rapporterade att Uppsala meddelat att dom vill 
arrangera Ungdoms-SM 2021 men att nytt datum inte är helt 
satt än. Ungdomsrådet beviljade Uppsala arrangörsrollen för 
2021.  

 

Rapport 

b Mötet diskuterade frågor som uppstått angående ålder för 
deltagande. Då Ungdoms-SM 2020 är inställt har det 
inkommit frågor om dispens för att delta trots att deltagare 
blir ett år för gamla 2021.  
 
Ungdomsrådet resonerade som så att man inte beviljat 
dispens för år som Ungdoms-SM inte har arrangerats. Mötet 
beslutade att inte bevilja några dispenser för deltagande om 
man blivit för gammal 2021.  
 

Ålder för deltagande 

§ 126  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

§ 127 Protokoll från övriga hundvärlden bordläggs till kommande 
möte där mer tid finns.  
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 128 Ordförande lyfte det formulär som valberedningen skickat 
ut till Ungdomsrådet och tryckte på vikten av att ta sig tiden 
och fylla i det.  
 

Övriga frågor 

§ 129 Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.   Uppdatering av 
åtgärdslistan 
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§ 130 Mötet beslöt att § 119 b omedelbart justerades.  Omedelbar justering 

§ 131 Mötet beslöt att bidraget under § 119 b inte bör 
offentliggöras.  

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

§ 132 Nästa möte planeras 2 augusti 10.00 via google meets.   
 
 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Natalie Johansson               Julia Wikström    
    
 
 
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 
 


