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UR 4/2018 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
Via skype 2018-05-22 

Närvarande: 

Natalie Johansson, ordfo ̈rande  

Victor Gustafsson, vice ordfo ̈rande  
Johanna Berglund, skattmästare  Frånvarande:  

Alicia Näslund, ledamot   Sofia Wickman Mo ̈rk, ledamot  
Elin Brodin, ledamot 
Johanna Karlsson, ledamot 
Klara Wallman, ledamot 
Clara Widerholm, ledamot  
Emelie Dahl, suppleant 
Kornelía Adabugday, suppleant 
 

Protokoll: 
Märta Brandts, kansliet  
 
§ 70 Ordförande Natalie hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppet.  
Mötets öppnande 

§ 71  Mötet beslöt att utse Emilie Dahl att justera protokollet. Val av justerare 

§ 72 Mötet beslöt att fastställa och godkänna dagordningen för 
mötet.  

Fastställande och 
godkännande av 
dagordningen 

§ 73 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste 
mötet och åtgärdslistan gicks igenom. Alla rapporterar att de 
har mycket att göra just nu både inom jobb/skola och inom 
det ideella.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 

§ 74  Föregående 
mötesprotokoll 

a Mötet läste UR 3/2018 och lade dessa till handlingarna. 
Mötet upplyste om att det är viktigt att särskilja mellan 
Johanna B och Johanna K i protokollet.  
 

UR 3/2018 

§ 75  Kansli 

a Märta rapporterade från arbetet på kansliet. Kansliet har 
haft en trivseldag på kansliet med personalmöte och lunch 
på Thoresta herrgård.  
 

Rapport 
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Under 2019 kommer jordbruksverket uppdatera nya 
djurskyddslagen. Detta innebär vissa uppdrag inom 
utbildning för Svenska Kennelklubben samt kvalitetssäkring 
av utbildning.  
 
För kännedom så kommer det införas en åldersgräns för 
ägarregistrering. Denna blir 16 år. Detta på grund utav den 
nya förordningen GDPR som säger att man inte får ingå 
avtal under 16 år.  

Medlemsantal maj 2018: 5855 (+17 st) medlemmar.  
(Medlemsantal december 2017: 5917 (+7 st) medlemmar. 
 

b Märta rapporterade från möte med SKK:s VD Ulf och 
ordförande Pekka. Mötet diskuterade olika möjligheter till 
att försöka vända medlemstrenden. En text ska tas fram 
som kan skickas med till nya hundägare i ägarintyget. Texten 
tas fram av Emilie och kansliet.  
 
Förslag om utvecklingsprojekt tillsammans med SKK. En 
digitaltidning. Förslaget diskuterades grundligt. Mötet 
beslöt att kansliet får i uppdrag att undersöka om det istället 
går att göra ett utvecklingsprojekt kring en 
marknadsföringsstrategi. 
 

Samarbete SKK 

c Märta lyfte förslag om att byta boende under Stockholm 
Hundmässa. Mötet gick igenom de olika förslagen. Mötet 
beslöt att boka boende på Connect om det är ledigt under 
Stockholm Hundmässa för att spara pengar. 
  

Boende Stockholm 
Hundmässa 

§ 76  Ungdomsrådet 

a Mötet gick igenom lokalklubbslistan och kontakt med 
klubbarna. Kansliet kontaktar Skövde-Tidaholm 
Hundungdom, Sävsjö Hundungdom och Fagersta 
Hundungdom.  
 
Uppsala HU önskar styrelseutbildning till hösten (5 
personer) och instruktörsutbildning inom allmänlydnad, 
rallylydnad.  
 
Flera personer är intresserade av att starta upp verksamhet, 
bland annat i Umeå och Vetlanda. Nora planerar ett 
uppstartsmöte i början av juni för Nora Hundungdom.  
 

Lokalklubbar 

b Kornelía rapporterade från arbetet med pysselboken som 
hon och Lotta arbetar med. Pysselboken är snart klar men 
verksamhetsberättelsen är prio ett.  
 

Pysselbok 
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c Elin rapporterade från EOJ uttagningen. 9 ekipage är 
uttagning vilket resulterat i tre lag. Två landslagsledare. 
Kansliet har ordnat landslagströjor. Planeringen fortsätter i 
gruppen. Ungdomsrådet håller tummarna för 
juniorlandslaget i agility på EOJ 2018.  
  

European Open Junior 
Agility Championship 

d Natalie rapporterade från arbetsgruppens telefonmöte. En 
enkät kommer skickas ut till alla länsklubbar i början av juni. 
En presentation planeras på länsklubbskonferensen.  

Länsklubbskonferens 29-
30 september 

e Uppstartsmöte har genomförts med Örebro HU, Meta 
deltog från kansliet. 7 stycken blev invalda i styrelsen.  
Örebros Hundungdom hälsas varmt välkomna. 

Örebro Hundungdom 

f Victor rapporterade från Gällivare Hundungdom som haft 
problem med bemötandet från brukshundklubben när de 
värderat sina hinder. Gällivare har haft två årsmöten där de 
tagit beslut om att lägga klubben vilande. Ungdomsrådet 
berömmer Gällivare Hundungdom för sitt goda arbete.  
 
Ungdomsrådet beslöt att lägga Gällivare Hundungdom 
vilande.  
 

Gällivare Hundungdom 

g Mötet rapporterade från projektet. Första utbildningen av 
instruktörer genomförs i juni. Tyvärr har ingen från 
ungdomsrådet möjlighet att närvara.  
 

Projekt upp och hoppa 

§ 77  Skrivelser och 
information 

a Mötet noterar information.  
 

Se sambandet 

§ 78  Ekonomi 

a Mötet läste ekonomisk rapport från Rebecka. Gamla 
fakturor har avskrivits och bokslutet för 2017 är avslutat 
med ett bra ekonomiskt resultat.  

Rapport 

b Märta rapporterade från arbetet med kortfilmerna. 
Budgeten ses över och mötet beslöt att höja bidraget för 
kortfilmerna. 

Kortfilmer 

§ 79  Utbildning/verksamhet 

a Mötet gick igenom rapport från utbildning och verksamhet. 
SBK håller på att se över sina instruktörutbildning och 
kansliet hoppas att vi kan vara involverade i arbetet.  
 

Rapport 
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b Etologiutbildningen är flyttad till den 10-11 november.  Etologi 

c Klara W rapporterade från arbetsgruppen. Deltagarna 
kommer ca 15:00 på fredagen och lägret avslutas vid 13:00 
på söndagen. 3 grupper planeras. Ansvarig för varje gren är: 
agility (Elin Brodin), freestyle (Klara Wallman), rallylydnad 
(Ev Elisabeth Sterner) och nosework (namn kommer). 
Mötet uppdrog till Elin att ta fram en inbjudan, kansliet 
skickar mall till Elin.  
 

Läger för äldre 

§ 80  Repskap 2018 
 

a Natalie rapporterade från arbetsgruppen för repskapet 
2018. Tema blir Gult är inte fult! (Gult kalastema). 
Arbetsgruppen tillfrågar SKK och SBK om de vill hålla 
föredrag. Mötescoacher planeras, arbetsgruppen tillfrågar 
Meta och Moa. Mötesordförande eller viceordförande 
diskuteras. Kansliet uppdrogs att kolla vidare.  
Upp och hoppa aktivitet planeras. Kansliet undersöker med 
projektledare Britta.  
 

Rapport 

b Mötet beslöt att alla får i uppdrag att läsa utkastet till 
verksamhetsberättelsen samt inkomma med förslag på 
ändringar senast den 31 maj.  
 

Verksamhetsberättelse 

c Mötet beslöt om maskotnålmottagare.  Maskotnålmottagare 

d Mötet gick igenom motionen som inkommit från Skarpnäck 
Hundungdom och som behandlats på Östra Svealands 
distrikts årsmöte. Motionen diskuterades grundligt. Flera 
förslag presenteras. Mötet beslöt att avslå motionen med 
ett svar på ändring av motionen. Johanna skriver ett 
motionssvar till nästa möte. 
 

Motion 

§ 81  Handlingkommittén 

a Mötet läste minnesanteckningar och de lades till 
handlingarna.  
 

Minnesanteckningar 

§ 82  Ungdoms-SM 

a Elin rapporterade från Ungdoms-SM. Anmälan är öppen.  
Eventuellt kommer platsen bytas, nytt förslag är Gävle 
Hundungdom. Mötet går igenom vilka som kommer delta 
på Ungdoms-SM.  
 

Rapport 

§ 83  Riksläger 
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a Natalie rapporterade från arbetet med rikslägret. Nästa 
möte med arbetsgruppen är den 25 maj. Lägerföräldrar är 
klara. 29 anmälda, totalt 25 betalda. Sista anmälan är den 
sista maj. Hinder lånas från Kvinnersta gymnasiet. Upp och 
Hoppa projektet presenteras på rikslägret.  
 

Rapport  

§ 84  Sociala medier 

a Mötet gick igenom instagramschemat.  Instagram schema 

b Frågan om hemsidan bordlades till nästa fysiska möte. Alla 
uppdrogs att kolla av hemsidan för att se hur den kan göras 
bättre.  
 

Hemsidan  

§ 85 Mötet beslöt att bordlägga punkten till nästa fysiska möte.  Protokoll från övriga 
hundvärlden 

§ 86 En fråga anmäls från Emilie angående planerade vall-läger. 
Tyvärr har inte instruktörerna återkopplat med datum som 
passar för läger. Emilie tipsar om en ny instruktör.  
 
 

Övriga frågor 

§ 87 Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade 
densamma. 

Uppdatering av 
åtgärdslistan 

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

§ 89 Mötet beslöt att § 80 c inte får offentliggöras.  Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 

§ 90 Nästa möte är den 29 juni – 1 juli.   
 

Nästa möte 

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

Mötets avslutande 

 
 
 Mötesordförande                                    Justerare 

 Natalie Johansson                                    Emilie Dahl 
 

Vid protokollet 
 Märta Brandts 
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