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UR 9/2020 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
 via google meets 2020-10-17 

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

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

Mötets öppnande 

§ 171 Mötet beslöt att utse Roksana att justera protokollet.  
 

Val av justerare 

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

§ 173 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det 
konstituerande mötet samt upprättade en åtgärdslista att 
arbete utifrån mellan mötena.  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 
 

§ 174  Föregående 
mötesprotokoll 

 

a Mötet läste UR 8/2020 varpå det godkändes och lades till 
handlingarna.  

Protokoll 8/2020 
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b Mötet läste Representantskapsprotokollet för 2020 varpå 
det godkändes och lades till handlingarna.  

Representantskapsprotokoll 
2020  

 Mötet läste mötesprotokollet för det Konstituerande mötet 
2020 varpå det godkändes och lades till handlingarna. 

Konstituerande möte 2020 

§ 175  Skrivelser och 
information 

 

a Mötet läste informationen gällande LSU:s Representantskap 
som äger rum den . Mötet beslutade att skicka Roksana 
som delegat till det digitala årsmötet.  
  

LSU Representantskap  

b Linda informerade om arbetet med dom digitala 
broschyrerna genom företaget JS.   

Digitala broschyrer 

c Mötet läste informationsbrevet från SKK innehållande 
effekter på SKKs verksamhet och ekonomi av den pågående 
pandemin.    

Till SKKs medlemsklubbar    

d Mötet läste nyhetsbrevet från SBK som bland annat 
innehöll information om specialklubbsavgiften som tidigare 
stannat centralt hos SBK. Framöver kommer 
specialklubbsavgiften tillfalla den lokalklubb som 
medlemmen väljer.  
 

Information från SBK 

§ 176  Kansliet 

a Linda rapporterade från arbetet på kansliet som jobbar 
både hemifrån samt på kansliet. Arbetet med bidragsansökan 
är klar.  
 
 

Rapport 

b Linda informerade från mötet med Acana/Orijen angående 
uppdatering av samarbetsavtal. 

Möte med Acana/Orijen 
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c Linda rapporterade från informationsmötet med MUCF 
tidigare denna vecka som innehåll många glädjande nyheter.  

Informationsmöte MUCF 

§ 177  Ungdomsrådet 

a Mötet upprättade ett nytt dokument för 
lokalklubbskontakter och alla tilldelades lokalklubbar att ha 
ansvar för. Samtliga delegater ansvarar för att kontakta sina 
tilldelade klubbar.  
 

Lokalklubbar 

b Ungdomsrådet beslutade att 30% av årets bidragspengar 
skall fördelas jämt över våra lokala och aktiva 
hundungdomsklubbar, dvs de klubbar som lämnat in en 
styrelseförteckning för året. Mötet uppdrog till Fanny 
Ahnfelt, ekonomiassistent, att snarast betala ut bidraget. 
 

Direktbidrag lokalklubbar 

c Kansliet informerade om arbetet med att skapa en grupp på 
Facebook för medlemmar. En grupp har publicerats för 
Skåne.  

Grupp för medlemmar 

d Linda presenterade medlemsstatistik i staplar med en 
jämförelse mellan 2019 och 2020. Mötet glädjes åt att vi ser 
en positiv medlemsökning.  

Medlemsstatistik  

e Mötet informerades om en ny satsning som kansliet tänkte 
börja med. Likt att våra klubbar får ett förbundsnytt ska vi 
börja skicka ut ett specialklubbsnytt till alla klubbar vi har ett 
samarbetsavtal med.  

Specialklubbsnytt 

§ 178  Ekonomi 

a Johanna A informerade att hon och Johanna B fått 
underlag från ekonomiassistent, Fanny. Linda 
rekommenderade Johanna A att boka in ett möte med Fanny 
för att prata om hur deras samarbete kan se ut.  

Rapport 

b Johanna B informerade om arbetet med bidragsbudgeten 
för nya medlemmar i UR.  

Bidragsbudget 
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§ 179  Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade om att ett lyckat valläger har 
genomförts samt livesändningar på instagram med 
Handlingkommittén. Under hösten planeras digitala 
utbildningar i föreningsteknik samt ekonomi.  
 

Rapport 

b Mötet informerades om att en instruktörsutbildning i valp- 
och allmänlydnad kommer att genomföras under höst och 
vinter. Utbildningen pågår under 4 helger med en avslutande 
examination. Camilla Harju kommer att hålla i utbildningen 
och den genomförs på Syninge Kursgård.  
 

Instruktörsutbildning 

c Kansliet har tagit fram ett underlag till en digital 
styrelseutbildning. Mötet läste informationen.  

Styrelseutbildning 

d Fanny, ekonomiassistent, har tagit fram ett underlag på en 
utbildning som utgår från Kassörshandboken. Denna vecka 
skickades ett frågeformulär ut till samtliga klubbar med en 
intressekoll som visar en stor efterfrågan från klubbarna. 

Kassörsutbildning 

§ 180  Repskap 2020 

a Mötet beslutade att bordlägga punkten på grund av 
tidsbrist. 
 

Rapport 

b Linda lyfte problematiken kring att datumen som beslutats 
för Repskapet 2021 krockar med Kennelfullmäktige. Mötet 
beslutade att flytta Repskapet till den 11-12 september.  
 
Mötet beslutade även att tillsätta en arbetsgrupp bestående 
av Johanna B, Alva samt Roksana.  
 

Datum 2021 

§ 181  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar från det senaste mötet med 
handlingkommittén. Alva, Frida och Emma kan eventuellt 
ställa upp som funktionärer och Linda förmedlar 
informationen vidare till kommittén.  
 

Minnesanteckningar 
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Mötet noterade av det möte som är inplanerat i December 
krockar med DM. Nytt datum bokas in på nästkommande 
möte.  
 

§ 182  Riksläger 

a Linda lyfte några problem gällande förslaget på datum som 
togs fram vid förra mötet. Mötet beslutade att boka in vecka 
26 för Riksläger hos Ånnaboda.  
 
Mötet tillsatte även en arbetsgrupp bestående av Mikaela, 
Frida, Elin, Roksana, Disa, Tilde-Lu samt Alva. Elin väljs till 
sammankallande för gruppen.  
  

Rapport 

§ 183  
 

Ungdoms-SM 2020 

a Ungdomsrådet beslöt att Halmstad Hundungdom 
arrangerar U-SM 2022, den 5-7 augusti i Halmstad. Grenarna 
som kommer att arrangeras är: Agility, individuellt, Agility, 
lag, Bruks, spår, Bruks, sök, Bruks, rapport, Lydnad, 
Rallylydnad, Freestyle, individuellt, Heelwork to music, 
individuellt, Teamwork to music (lag), Handling (minior, 
junior och senior) 
 

Arrangör 2022 

§ 184  PR och sociala medier 

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

Instagram schema 

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

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 186 Roksana lyfte en fråga angående LSU och mötet beslutade 
att frågan tas utanför mötet med kansliet.    

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

§ 189 Mötet beslöt att §177 b samt §183 a behövde omedelbart 
justerades.  

Omedelbar justering 

§ 190 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 
 

§ 191 Nästa möte planeras 10 november 18.00 via zoom.   
 
 
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
Mötesordförande                                     Justerare  

  
Elin Brodin               Roksana Jurenczyk    
    
 
 
 

Vid protokollet  
 
Linda Widebeck 
 


