
Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 1/2018 

 

 
UR 1/2018 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd, Sveriges 
Hundungdoms kansli 2018-02-10-11 

Närvarande: 
Natalie Johansson, ordförande 
Johanna Berglund, skattmästare 
Victor Gustafsson, vice ordförande 
Alicia Näslund, ledamot  
Johanna Karlsson, ledamot  
Clara Widerholm, ledamot, tom § 11 
Klara Wallman, ledamot, tom § 11 
Sofia Wickman Mörk, ledamot, from § 7 f 
Emilie Dahl, suppleant  
Kornelía Adabugday, suppleant 
 
Protokoll: 
Märta Brandts, kansliet  
 
 
 
 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  
Mötets öppnande 

§ 2 Mötet beslöt att utse Johanna Berglund att justera 
protokollet. 

Val av justerare 

§ 3 Victor och Elin anmälde två punkter till övriga frågor. Mötet 
beslöt därefter att fastställa och godkänna dagordningen.  

Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 

§ 4 Ledamöterna berättade om vad som hänt sedan senaste 
möte samt mötet gick igenom åtgärdslistan. Johanna B har 
haft sitt första möte med SKKs föreningskommitté.  Victor 
har skrivit en text om sammansatta styrelser som snart 
kommer skickas ut till alla. Clara, Emilie och Sofia har varit 
på SBK symposium, det var mycket bra, otroligt populärt 
med hundborgarmärket. Johanna K har jobbat mycket med 
problemet på lokalklubben men nu är det äntligen löst. Klara, 
Elin och Clara har arbetat vidare med planeringen av läger för 
äldre.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 

§ 5 Inget mötesprotokoll förelåg.  Föregående 
mötesprotokoll 
 

§ 6  Kansli 
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a Märta rapporterade från arbetet på kansliet. Det är klart 
vilka aktiviteter som Sveriges Hundungdom får arrangera på 
Stockholm Hundmässa 2018. Lördag final Agria Rallylydnad 
Cup och SM-final i junior handling. Söndag final i Agria 
Freestyle Cup och handlingtävlingar 
 
Statistiken för 2017 har kommit, dessvärre visar det på 
fortsatt nedåtgående trend.  
 
Mötet informerades om att Sveroks ansökan om projekt via 
Arvsfonden fått avslag, Sverok avser att söka pengar från 
annan fond.  
 
Nya Hundsport med edition Hundsport Utställning kommer 
skickas ut under vecka 7. Sveriges Hundungdom har ett 
uppslag i tidningen.  
 
Märta informerade om mötet med Ulf och Pekka. En plan 
kommer läggas upp där Sveriges Hundungdom presenteras 
som hela SKKs ungdomsförbund. En medlemsundersökning 
planeras.  
 

Rapport 
 
 
 

b Mötet diskuterade möjligheten till att söka externa 
projektbidrag. Alla uppmanas spåna på idéer. 

Söka projektbidrag 
 

c Mötet informerades att två inbjudningar har kommit 
gällande deltagande i Hundsports redationsråd, ett för Nya 
Hundsport och ett för Hundsport utställning. Förfrågan har 
utgått till handlingkommittén. Lotten Rönqvist har anmält sitt 
intresse till Hundsport utställning. Johanna K anmäler sitt 
intresse till att delta i Hundsports redaktionsråd. Kansliet 
uppdrogs förmedla kontakterna.  
 

Redaktionsråd 
Hundsport 

 

d Mötet gick igenom vad som gäller med nya lagen, GDPR. 
Mötet uppdrog till kansliet att ta fram en enklare steg för 
steg guide som kan skickas ut till alla lokalklubbar. Kansliet 
uppdrogs också att ta fram en formulering som kan 
användas vid godkännande av insamling av personuppgifter 
vid t.ex. kursanmälan.  
 
 

GDPR 
 

§ 7  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom alla lokalklubbar samt klubbar som 
eventuellt är intresserade av en uppstart. Klara rapporterade 
att hon inte fått kontakt med Gotland och Skövde-Tidaholm 
trots flertalet försök. Kansliet uppdrogs försöka ta kontakt. 
UR rapportade om förslag på kurser och utbildningar som 
efterfrågas av lokalklubbarna.  

Lokalklubbar 
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b Alicia informerade om aktiviteter med SBK tjänstehund 
samt deras planerade läger under sommaren.  
  

SBK tjänstehund 
 

c Frågan bordlades till höstens möte.  
 

Talangtruppen 
 

d Mötet diskuterade möjligheten till aktiviteter på mässan 
Swedish Game Fair. Förslag på aktiviteter sammanställdes 
och skickades till arrangör. Monter planeras tillsammans med 
SKK om möjligt. Prova på agility samt tipspromenad. 
Johanna K, Kornelía, Alicia, Emilie, Sofia och Klara W 
anmälde sitt intresse att delta. Johanna K och Kornelía deltar 
med hundar för uppvisningen. Planeringen fortsätter efter 
svar från arrangör.  
 

Tullgarn  
 

e Emilie informerade att resultatet för Årets Hundungdom är 
klart. Totalt har drygt 50 stycken deltagare varit med och 
tävlat om titeln. Resultatet publiceras på hemsidan inom kort 
Mötet beslöt att endast topp 3 i varje sport publiceras. Alla 
vinnare får ta emot pris på Ungdoms-SM i augusti. 
Ungdomsrådet gratulerar alla vinnare! 
 

Årets Hundungdom    
 

f Mötet informerades att projektet Upp och Hoppa tillsammans 
med SBK söker en projektledare.  

Svenskt Friluftsliv 

g Mötet beslöt att en pysselbok ska tas fram som kan användas 
vid mässor, läger och aktiviteter. Mötet uppdrog kansliet att 
ta fram pysselboken tillsammans med Kornelía. 

Pysselbok 

§ 8   Skrivelser och 
information 
 

a Mötet noterade samarbetsplanen och lade den till 
handlingarna.  

Samarbetsplan 
Studiefrämjandet 2018-
2020 

b Natalie, Victor och Johanna K anmäler sitt intresse för att 
delta på SBK Kongressen. Mötet beslöt att Natalie och 
Victor deltar som gäster på SBK kongressen. Johanna K är 
1:a reserv. I samband med kongressen firar SBK 100 år, 
förslag på present diskuterades.  
 

SBK Kongress 

§ 9  Ekonomi 

a Märta informerade om ekonomin. Bokslutet för 2017 är ej 
klart. Möte planeras tillsammans med Rebecka, 
ekonomiassistent och Johanna B, skattmästare.   

Rapport 
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b Mötet noterade informationen och lade den till 
handlingarna.  

MUCF 

c Punkten bordlades till nästa möte.  Budget bidrag 
 

§ 10  Utbildning/verksamhet 

a Kansliet informerade om kommande aktiviteter och 
utbildningar. Anmälan till styrelseutbildningen är öppnad. 
Flera samarbetspartners är kontaktade för aktiviteter 
tillsammans. Läger planeras i flera hundsporter. Mötet ger 
förslag på instruktörer till agilityföreläsning. Kansliet 
uppdrogs att arbeta vidare med de olika aktiviteterna. Flera 
förslag på utbildningar diskuterades.  
 

Rapport 

b Klara rapporterade från arbetsgruppen för läger för äldre. 
Mötet beslöt att genomföra lägret på Kyrkvarn 1-3 juni. 
Namn på ledare diskuterades, arbetsgruppen kontaktar ledare.  

Läger för äldre 
 

c Mötet läste utvärderingen från grundmodulen, mycket fin 
respons från deltagarna. Johanna B som själv var deltagare 
berättar om utbildningen som var mycket lyckad och väl 
genomförd.  
 

Grundmodulen 

§ 11  Repskap 2018 

a Boende är reserverat. En arbetsgrupp tillsattes med Natalie 
(sammankallande), Elin, Johanna K och Kornelía. 
 

Arbetsgrupp 

b Mötet diskuterade möjligheterna till att enklare driva klubb. 
Flera förslag diskuteras. Mötet beslöt att starta en facebook 
grupp för lokalklubbar som kan fungera som en mötesplats 
där klubbarna kan tipsa om aktiviteter och lyfta eventuella 
problem. Mötet uppdrog till Emilie att göra gruppen.  
 
Mötet diskuterar förslag till stadgeändring angående antal i 
styrelsen, revisorer och valberedning. Mötet uppdrog till 
Johanna B att skriva ett förslag på proposition till 
stadgeändring.   
 

Verksamhetens 
uppbyggnad 

§ 12  Handlingkommittén 
 

a Mötet noterade minnesanteckningarna och lade dem till 
handlingarna.  

Minnesanteckningar 
 

b Nytt förslag till regler godkändes och lades till handlingarna.   Regler korr 
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c Mötet noterade informationen om genomförande av 
landslagsuttagningen.   

Landslagsuttagning  

 

§ 13  Stockholms 
Hundmässa 

a Mötet läste utvärderingen från Stockholm Hundmässa 2017 
och kan konstatera att det blev en bra mässa med många bra 
aktiviteter.  
 

Utvärdering 

§ 14  MyDog 
 

a Kornelía och Johanna K redogjorde för sitt deltagande på 
Mydog. Mötet konstaterar att vi till nästa år bör ha en monter 
för att underlätta arbetet samt att det är viktigt att vi finns 
med på Mydog. Ungdomsrådet och kansliet tackar Kornelía 
och Johanna K för ett mycket bra jobb på Mydog. Mötet 
uppdrog till kansliet att redan nu kontakta arrangörerna på 
Mydog om monter 2019.  
 

Göteborgs HU 

§ 15  Ungdoms-SM 
 

a Elin rapporterade om Ungdoms-SM 2018. Plats och tre 
domare är klara. Alla sporter kommer att arrangeras. Kansliet 
tar emot anmälningen. Elin ger förslag att arrangera bästa 
klubb istället för bästa distrikt. Ungdomsrådet tycker det är 
en bra ide och uppmuntrade genomförandet.  
 

Rapport 

§ 16  
 
 

Riksläger 

a Natalie rapporterade från arbetsgruppens arbete. Ånnaboda 
är bokat och inbjudan är utskickad. Flera har redan anmält 
sig. Några ledare saknas och en ansökan kommer läggas ut 
inom kort. SBK har skickat en förfrågan om de kan få ha 
prova på träning för räddningshund samt tjänstehund. Mötet 
beslöt att tacka ja. Mötet uppdrog till kansliet att skicka över 
kontaktuppgifter till arbetsgruppen.  
 

Rapport  
 

§ 17  Sociala medier 

a Mötet gick igenom instagram schemat. Alla uppmanas att inte 
glömma av att tagga våra nya huvudsponsorer Acana och 
Orijen.  
 

Instagram schema  
 

b Mötet läste policyn och beslöt att godkänna den. Mötet 
uppdrog till kansliet att lägga upp policyn på facebook.  
 

Policy 
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c Märta informerade om kansliets idé att göra kortfilmer om 
flera hundsporter som kan användas på hemsidan, facebook 
och vid mässor. Kortfilmerna kan göras på ungdoms-sm 
eftersom alla föreslagna sporter finns representerade där. 
Studiefrämjandet har erbjudit sig att vara samarbetspartner.  
Ungdomsrådet uppdrog till kansliet att arbeta vidare med 
projektet. Kornelía undersöker med sina bekanta om de kan 
vara behjälpliga.  
 

Kortfilmer 

§ 18 Mötet läste SKK DK 5/2017, SKK FK 5/2017 
(medlemstapp i länsklubb och SBK), SKK JKK 4/2017, 
SKK PtK 2/2017, Kennelfullmäktige (dubbelt medlemskap 
med samtliga organisationer, utveckla en modell för att 
tillvara ta föreningsaktiva), SKK UK 3/2017 (information om 
nya UR), SKK Khm 3/2017, SKK UKK 3/2017, SKK 
UtstKK 5/2017 (om sitt deltagande på repskapet, junior 
handling). Protokollen lades därefter till handlingarna.  
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 

 

§ 19  Övriga frågor 

a Victor informerade att han ändrat lokalklubbarna efter 
geografiskt läge i klubbanteckningar. 

Victor 

b Elin frågade om det inte går att göra något med Maskots 
huvud så att det blir bättre syn. Ungdomsrådet och kansliet 
undersöker möjligheten.  

Maskot Elin 

§ 20 Mötet gick igenom och uppdaterade åtgärdslistan.  

 

Uppdatering av 
åtgärdslistan 

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

§ 22 Mötet ansåg att det inte fanns några ärenden som inte kan 
offentliggöras.  

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

 
 

§ 23 Nästa möte är planerat till den 20 mars via telefon. Johanna 
K meddelar att hon eventuellt ej kan delta. Mötet 
diskuterade augustimötet som infaller samtidigt som 
Djurens Helg. Mötet beslöt att ha mötet samtidig som 
Djurens Helg.  
 
 

Nästa möte 
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§ 24 Mötesordförande tackade för ett väl genomfört möte och 
förklarade mötet avslutat. 

Mötets avslutande 

 
  
 
 Mötesordförande                                    Justerare 

 

 Natalie Johansson                                   Johanna Berglund 

 
 

Vid protokollet  
 

Märta Brandts 
 


