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Närvarande:    Frånvarande: 
Natalie Johansson, ordförande  Johanna Karlsson, ledamot   
Victor Gustafsson, vice ordförande  Emilie Dahl, suppleant  
Johanna Berglund, skattmästare  Sofia Wickman Mörk, ledamot 
Alicia Näslund, ledamot 
Klara Wallman, ledamot 
Elin Brodin, ledamot 
Clara Widerholm, ledamot, t o m § 55 b 
Kornelía Adabugday, suppleant  
 
Protokoll: 
Märta Brandts, kansliet  
 
§ 47 Ordförande Natalie hälsade alla varmt välkomna och förklarade 

mötet öppet.  
Mötets öppnande 

§ 48 Mötet beslöt att utse Klara Wallman att justera protokollet. Val av justerare 

§ 49 Mötet beslöt att godkänna dagordningen.  Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 

§ 50 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste mötet. 
Victor har skickat ut en text om sammansatta styrelse, Johanna B 
har skrivit en proposition om stadgeändring samt haft möte med 
SKKs föreningskommitté, Natalie har blivit intervjuad för 
Hundsport samt arbetat med verksamhetsberättelsen.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 

§ 51   Föregående 
mötesprotokoll 

a Mötet läste protokollet, godkände det och lade det till 
handlingarna.  

UR 2/2018 

§ 52  Kansli 

a Märta rapporterade om arbetet på kansliet. Kansliet har haft flera 
möten med SBK. Samarbetsavtalet kommer ses över och förnyas. 
En pilotutbildning planeras för projektet Upp och Hoppa. 
Utbildningen är en instruktörsutbildning för instruktör friskvård. 
Alicia och Kornelía anmäler intresse. Kornelía undersöker med 
Johanna K.  
 

Rapport 
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Mötet gick kort igenom och utvärderade nya tidningen Hundsport, 
många positiva reaktioner.  
 
Märta rapporterade från mötet med Agria. Agria går in och 
sponsrar Årets Hundungdom. Mötet beslöt att Clara gör en 
inbjudan till vinnarna samt kollar storlek samt vilka som kan delta 
vid prisutdelningen på U-SM.  
 

c En liveföreläsning kommer genomföras den 25 april om GDPR. 
Alla uppmanas att anmäla sig samt tipsa sina lokalklubbskontakter.  
 

GDPR 

d Mötet gick igenom planeringen med Djurens helg och 
Ungdomsrådets möte som sker under samma helg. Djurens helg är 
öppet mellan 11:00-16:00 lördag och söndag. Mötet planeras lördag 
eftermiddag: 16:00-19:00 och söndag förmiddag 9:00-12:00. 
Kansliet undersöker möteslokal i närheten. Klara och Clara 
planerar att tävla under Djurens helg.  
 

Djurens helg 

e Den 19 augusti genomförs Djurens dag i Malmö på Jägersro 
Travbana mellan klockan 10.00-16.00. Kansliet kontaktar 
lokalklubbarna i Skåneområdet om någon är intresserad av att delta 
med monter.  
 

Djurens dag Malmö 

f Stockholm Horse Show genomförs den 29 nov – 2 december, fyra 
dagar. Kornelía, Johanna B och Alicia är intresserade av att göra 
någonting, kanske i samarbete med Agria. Kansliet tar kontakt med 
Friends och Agria för att se hur planeringen ser ut.  
 
 

Stockholm Horse Show 

 Märta rapporterar från möte med SKK:s ordförande Pekka och 
SKK:s VD Ulf. Fler specialklubbar har tecknat avtal. SKK kommer 
kontakta dem specialklubbarna som ej tecknat avtal ännu.  
 
En presentation planeras på länsklubbskonferensen i höst. Förslag 
på presentation är: Sveriges Hundungdom- hela SKK:s 
ungdomsförbund. Mötet tillsatte en arbetsgrupp, Natalie och Elin 
ingår. Elisabeth Sterner tillfrågas. 

 

Samarbete SKK 

h Märta rapporterade från personalmötet. Lönerevision är 
genomförd enligt kollektivavtalet. Mötet beslöt att Rebecka går upp 
i 15 % i tid under några veckor under sommaren för att täcka upp 
under semestern samt inlämning av bidragsansökan.  
 

Personal 

§ 53  Ungdomsrådet 
 

a Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna.  
 
En uppstart är planerad i Örebro den 15 maj. Kansliet deltar 
tillsammans med representant från Studiefrämjandet.  
 

Lokalklubbar 
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Ett mejl har inkommit från Småland-Ölands SBK distriktet 
angående ungdomsverksamhet i området. Mejlet är besvarat av 
kansliet.  
 
Gällivare Hundungdom har aviserat att de kommer läggas vilande 
den 2 maj om inget inträffar på mötet.  
 
Nystartade Östersunds Hundungdom har fått bidrag från Jämtland-
Härjedalens Kennelklubb för att kunna delta på 
styrelseutbildningen. Tack Jämtland-Härjedalens kennelklubb. 
 

b Mötet gick igenom planeringen inför Tullgarn. Uppvisning och 
prova på agility sker på lördagen och söndagen under ca 1 h. 
Johanna och Kornelía deltar hela helgen och är ansvariga för 
agilityn. Märta och Lotta tar hand om montern under fredagen. 
Emilie är med på lördagen och Alicia är med på söndagen. Johanna 
B kan komma på fredagen. Kansliet inskaffar svart och gul fleece 
för kamptrasa. Viktigt med flera bra saxar. Johanna och Kornelía 
gör en kort reklamfilm.   
 

Tullgarn (bild/film agility) 
 

c Kornelía och Lotta tar fram en pysselbok till årets evenemang. 
Kornelía skissar på hur en pysselbok kan se ut, ca 8 sidor.  
 

Pysselbok 
 

d Förfrågan är skickad till Klinteortens HU om de vill köpa Gotlands 
HU hinder. Mer material återstår dock. Eftersom ingen aktiv 
styrelse finns kvar beslöt UR att lägga Gotlands Hundungdom 
vilande. Kansliet uppdrogs att kontakt de personer som står kvar 
som kontaktpersoner för Gotlands Hundungdom.  
 

Gotlands Hundungdom 
 

e Anmälan är öppen till European Open Junior Agility 
Championship. Bidrag kommer sökas från landslagsfonden. 
Förfrågan är skickad till Agria om de kan bidra med landslagskläder. 
Landslagsledare diskuteras. Mötet beslöt att Elin B är 
landslagsledare och att Malin S tillfrågas.  
 

European Open Junior 
Agility Championship 
 

f Den 29 och 30 september genomförs länsklubbskonferensen i 
Malmö. Mötet beslöt att Natalie och Elin sätter ihop en 
presentation. Johanna B kommer antagligen vara på plats 
tillsammans med föreningskommitté.  
 

Länsklubbskonferens 29-
30 september 

g Inträdesansökan från Siljans Hundungdom är godkänd. 
Uppstartsbidrag beviljas till Siljans och Karlstads Hundungdom, 15 
000 kr vardera från vilande klubbars kapital.  
 

Uppstartade klubbar 

h Mötet diskuterar möjlig gåva till SBK 100 år. Mötet beslöt att 
kansliet planterar träd i Borneos regnskog till förmån för vårt 
växande samarbete samt inskaffar ett symboliskt ståltrådsträd som 
kan finnas på SBK:s kansli. Natalie och Victor planerar en 
presentation på kongressen under söndag förmiddag.  
 

SBK kongress 
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§ 54  Skrivelser och 
information 
 

a Mötet informerades om tidigare beslut och att kansliet nu står som 
kontaktperson vid inbjudan av mötet.  
 

NKU Youth 
 

b En enkät är utskickad från LSU, LSU koll. Enkäten besvaras av 
kansliet.  
  

LSU Koll 

§ 55   Ekonomi 

a Johanna och Märta lämnade en kort rapport om ekonomin. Rapport 

b UR går igenom bidragsbudgeten. Några justeringar görs. Mötet 
beslöt att godkänna bidragsbudgeten.  
 

Bidragsbudget 

§ 56  Utbildning/Verksamhet 

a Mötet gick igenom kommande utbildningar och läger. Två 
heldagskurser planeras i Skåne tillsammans med Linda Jönsson. En 
heldag om freestyle och en heldag om rallylydnad. Kansliet 
uppdrogs fortsätta planeringen, 10 000 kronor avsätts i 
bidragsbudgeten för genomförandet av aktiviteterna.  
 
Freestyleläger planeras med Jonna Smedberg, 3-4 november i 
Vilsta. 
 
Önskemål finns om att skapa en digital kortkurs om juniorhandling. 
Förfrågan skickas till utställningskommittén via handlingkommittén.  
 

Rapport 

b 24 stycken personer är anmälda till styrelseutbildningen. En stor 
spridning bland klubbarna vilket är väldigt roligt. SKK planerar en 
styrelseutbildning i Skellefteå.  

Styrelseutbildning 

c Rapport inför etologiutbildningen. Tyvärr är det bara ett fåtal 
anmälda till etologiutbildningen i slutet av maj. Mötet beslöt att 
utbildningen flyttas fram till hösten. Kansliet planerar ett nytt 
datum tillsammans med läraren.  
 

Etologi 

d Den 26-28 oktober planeras ett läger för äldre, målgrupp: 16-25 år. 
Mötet diskuterar möjliga ledare och Klara presenterar en budget. 
Mötet beslöt att deltagaravgift blir 1400 kr för läger mellan fredag 
eftermiddag till söndag eftermiddag. Max 14 deltagare med ca 3-4 
ledare. 

Läger för äldre 

 Märta berättade om en förfrågan om samarrangerande av läger 
2019 tillsammans med Svenska Brukshundklubben. Lägret innebär 
att det blir blandade grupper med unga och vuxna deltagare. UR 
ställer sig positiva till idén och uppdrog till kansliet att arbeta vidare 
med idén.  
 

Läger 2019 
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§ 57  Repskap 2018 

 Repskapsgruppen (Natalie, Johanna K och Elin) planerar ett möte. 
Mötet spånar på olika aktiviteter, ett förslag är någonting 
tillsammans med projektet Upp och Hoppa? Förslag på 
mötesordförande och vicemötesordförande diskuteras. Mötet 
uppdrog till kansliet att göra en inbjudan, gärna i papper, som kan 
skickas ut till specialklubbar.  
 

Rapport 

 Johanna redogjorde för förslaget på proposition om stadgeändring. 
Ungdomsrådet gick igenom stadgeändringen noggrant, några 
mindre justeringar genomfördes. Mötet beslöt att godkänna 
propositionen samt skicka med den i handlingarna till 
representantskapsmötet.  
 
 

Stadgeändring 

 Märta påminde om att skicka in alla delar till 
verksamhetsberättelsen.   

Verksamhetsberättelsen 

§ 58  Handlingkommittén 
 

a Mötet läste minnesanteckningarna och lade dem till handlingarna.  Minnesanteckningar 

b Punkten bordlades till kommande möte.  Landslagsuttagning 

c Mötet gick igenom handlingskommitténs verksamhetsberättelse och 
berömmer dem för ett fint arbete. Verksamhetsberättelsen 
godkändes och lades till representantskapshandlingarna.  
 

Verksamhetsberättelse 

d Mötet går igenom budget och verksamhetsplan. Några frågor 
uppkommer om budgeten. Mötet godkände handlingkommitténs 
budget och verksamhetsplan för 2018.  
 

Budget och 
Verksamhetsplan 

§ 59  Ungdoms-SM 

a Elin lämnade rapport från planeringen av Ungdoms-SM. Domarna 
är klara till de flesta grenarna. Arbetsgruppen letar just nu efter en 
veterinär som kan vara tillgänglig under helgen.  

Rapport 

b Ungdomsrådet diskuterar frågan och beslut togs.  
 

U-SM 2017 Piteå 

§ 60  Riksläger 
 

a I dagsläget är det 24 stycken anmälda till rikslägret. Planeringen av 
lägret fortsätter. Lägermammor är ej ännu klart. Möte med 
rikslägergruppen planeras. Klara W undersöker om det går att lösa 
hinder på närmare håll.  
 

Rapport 
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§ 61  PR 

a Mötet spånade på förslag till PR-produkter. Förslag som kom upp 
var: väska, kaffemuggstermos som håller värmen, tävlingsbok bag, 
godisväska, pannband (svarta med vår logga) och koppel. 

Produkter 

§ 62  Sociala medier 

a Instagram schemat gicks igenom. Antal följare vid mötets datum: 
1135 stycken. Kornelía genomför en instagramtävling under hennes 
instagram schema.  

Instagram schema 

b 7 filmer planeras. Kansliet letar efter en filmare tillsammans med 
Studiefrämjandet.  
 

Kortfilmer 

c Mötet kollar på hemsidan. Mötet uppdrog till UR att undersöka 
upplägget på hemsidan. Är det någonting som behöver flyttas, vart 
hittar men olika saker enklast etc.  
 

Hemsidan 

§ 63 Protokoll från övriga hundvärlden. Protokoll som lästes: SBK fs 
2/2018, SKK/JhK nr1-2018, SKK/AG standard nr 1-2018, 
SKK/KHM nr1-2018, Minnesanteckningar förda vid AG E-S möte 
2018-03-06, SKK/CS nr 1-2018, SKK/AK nr1-2018, SKK/DK 
nr2-2018, SKK/UKK nr 1/2018, SKK/FK nr 1/201, SBK fs 
1/2018.  Mötet noterar protokollen och det läggs till handlingarna.  
 

Protokoll från övriga 
hundvärlden 
 

§ 64 Inga övriga frågor är anmälda.  Övriga frågor 
 

§ 65 Åtgärdslistan uppdateras.  Uppdatering av 
åtgärdslistan 

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

§ 67 Mötet beslöt att § 59b ej ska offentliggöras på webben.  Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 

 
 Nästa möte är den 22 maj via telefon.  

 
Sommarmötet planeras tillsammans med en föreläsning hemma hos 
Lotta Treiberg.  
 

Nästa möte 
 

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

Mötets avslutande 
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 Mötesordförande                                    Justerare 

 

 Natalie Johansson                                    Klara Wallman 

 
 
 
 

Vid protokollet  
 

Märta Brandts 
 


