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

öppet.  
Mötets öppnande 

§ 141 Mötet beslöt att utse Elin Brodin att justera protokollet. Val av justerare 

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

§ 143 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste 
mötet och åtgärdslistan gicks igenom. Kornelía lyfte frågan 
om Stockholm Horse Show. Kansliet uppdrogs undersöka 
med Agria om möjlighet finnas att delta.  
 

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 

§ 144  Föregående 
mötesprotokoll 
 

a Mötet läste protokollet och lade det till handlingarna.  Protokoll 6/2018 

§ 145  Kansliet 
 

a Märta rapporterade om arbetet på kansliet. MUCF-
bidragsansökan är inlämnad, komplettering kommer ske 
efter repskapet 2018. Många klubbar har tecknat nya 
samarbetsavtal kring medlemskap. Dock saknas flera. 
Märta står som kontaktperson för SKK:s projekt om 
kunskap om hund för nyanlända ungdomar. Projektets 
pilotdel beräknas starta våren 2019. Tidningen Hundsport 
har utökats med en ny bilaga, jakthund. Sveriges 

Rapport  
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Hundungdoms medlemmar får välja vilken bilaga de 
önskar, antingen Jakthund eller Utställning.  

b Märta informerade om kommande instruktörsutbildning 
till att bli SBK friskvårdsinstruktör. Två 
instruktörsutbildningar planeras i början av 2019. Datum ej 
klart. Johanna Karlsson, Kornelía Adabudgay och Alicia 
Näslund är fortsatt intresserade. Kansliet skickar ut 
datumen så snart det är klart.  
 

Upp och Hoppa 
instruktörsutbildning 
 

c Mötet uppdrog till Elin att uppdaterar wikipediatexten om 
Sveriges Hundungdom. 

Wikipedia 
 

d Förfrågan har kommit om samarbete kring appen Duktig 
Hund. Mötet uppdrog till kansliet att undersöka hur appen 
fungerat. Ungdomsrådet avvaktar tills mer information 
finns.  
 

Appen Duktig Hund 

e Märta informerade om att kansliet gjort en ansökan till 
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond. Mötet läste 
ansökan och hoppades att vi kan få medel till utbildningar 
under 2019.  
 

Projektansökan 
 

f Ungdomsrådet godkände SBK avtalet och skrev under 
detta. Avtalet skickades sedan till SBK.  

SBK avtal 

§ 146  Ungdomsrådet 
 

a Mötet gick igenom lokalklubbslistan och kontakt med 
klubbarna. Mötet uppdrog till kansliet att undersöka med 
Apollogruppen om samarbete med Huddinge 
Hundungdom.  
 
Ungdomsrådet beslöt att Sävsjö Hundungdom ska läggas 
vilande om inget intresse finns att fortsätta klubben. 
 

Lokalklubbar  

 

b Punkten bordlades till nästa möte.  
 

Läger SBK 8 september 

c Clara Viderholm rapporterade om tjänstehundens dag den 
8 september. Många utställare och fint arrangerat, dock få 
besökare då läget inte var det bästa, svårt att hitta dit. 
Dagen fokuserade på hunden som används i tjänsten. 
  

Tjänstehundens dag 8 
september  

d Natalie rapporterade om arbetsgruppens arbete. En enkät 
har skapats och skickats ut till länsklubbar och 
specialklubbar. En del av arbetsgruppens arbete kommer 
presenteras under helgen på repskapet. Natalie redogjorde 
för en del av enkätsvaren.  
 

Länsklubbskonferensen 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Hundungdom
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§ 147  Skrivelser och 
information 

a Mötet läste och diskuterade brevet som mottagits. Mötet 
uppdrog till kansliet att sammanfatta ett svar utifrån mötet.  

Brev 

b Informationen lades till handlingarna.  Klimattoppmöte 

c Mötet läste brevet och rekommenderade att skicka ut det 
med nästa förbundsnytt. Det lades sedan till handlingarna. 

Gröna Grannar 

d Mötet läste informationen från SKKs valberedning. 
Ungdomsrådet uppdrog kansliet att besvara enkäten efter 
deras önskemål att det är viktigt att det finns en 
ungdomsrepresentant i valberedningen.  
 

SKKs valberedning 
 

§ 148  Ekonomi 

a Mötet läste rapporten.  Rapport  

 
b Mötet beslöt att ändra ersättningen vid tex rikslägret till 

999 kronor istället för 1000 kronor.  
Ersättning 
 

c Mötet 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 Rebecka 
Ellnemar, ekonomiassistent, att snarast betala ut bidraget.  
 

Direktbidrag 

§ 149  Utbildning/verksamhet 

a Ett önskemål finns om att arrangera en 
instruktörsutbildning i freestyle under vintern/våren 
2018/1019. Planering startar tillsammans med Klara 
Wallman och kansliet.  
 

Rapport  
  
 

b Lägret för äldre är nästan fullt, ca 2 veckor kvar tills 
anmälan stänger. Mötet gick igenom planeringen. 

Läger för äldre  
 

c Alicia och Märta har ett planerat telefonmöte med SBK, 
Janna Nordin i oktober. Mötet gick igenom planeringen.  

Läger 2019 med SBK  

 

d Ett valläger genomfördes under sensommaren, lägret blev 
snabbt fullt och var mycket populärt. Mötet gick igenom 
utvärderingarna, där alla deltagare var mycket nöjda med 
lägret.  
 

Valläger  
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e Ett evenemang med prova på-Upp och hoppa har 
genomförts i Kista. En kväll planeras också i Växjö för att 
samtidigt undersöka om intresse finns att få igång Växjö 
Hundungdom.   
 

Upp och hoppa 
 

§ 150  Repskap 2018 
 

a Natalie informerade om upplägget för repskapet under 
helgen.  
 

Rapport 

b Beräkningarna för Årets hundungdomsklubb gicks igenom.   
Till nästa år skall även sociala medier och andra aktiviteter 
räknas in. Mötet beslöt att Skarpnäcks Hundungdom blir 
mottagare av första priset av Årets Hundungdomsklubb. 
 

Årets 
Hundungdomsklubb 
 

§ 151  Handlingkommittén 

a Minnesanteckningarna lästes och lades till handlingarna.  Minnesanteckningar 

b Ungdomsrådet behandlade breven som inkommit.  
 

Brev 

§ 152  Stockholm Hundmässa 

a Mötet gick igenom planeringen för SBKs aktivitetsring. 
Flera funktionärer har tackat ja till att visa upp en 
hundsport. 

SBK aktivitetsring 
 
 
 

b Mötet gick igenom bemanning och mat under Stockholm 
Hundmässa.  

Lunch 
 
 
 

c Mötet gick igenom vilka som önskar boende under 
Stockholm Hundmässa. Kornelia, Elin, Clara anmäler 
intresse för boende. Kansliet bokar rummen.  
 

Boende 
 

d Monterplatsen är klar och montern kommer vara belägen 
på SKK torg. 

Monter 
 

§ 153  Djurens Helg 

a Mötet utvärderade djurens helg. Helgen flöt på bra, åter 
igen ett bra läge. Få besökare på söndagen, antagligen på 
grund av vädret.  
  

Utvärdering 

§ 154  Sociala medier 
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a Instagram schemat kollas över och alla uppmanas att 
instagramma under helgen.  

Instagram schema 

b Punkten stryks från dagordningen.  Hemsidan 

§ 155 Mötet beslöt att bordlägga protokollen till nästa fysiska 
helgmöte.   

Protokoll från övriga 
hundvärlden  
 

§ 156  Övriga frågor 

§ 157 Clara Widerholm uppdaterade åtgärdslistan. Uppdatering av 
åtgärdslistan 
 

§ 158 Mötet beslöt att § 150 b skulle omedelbart justeras.  Omedelbar justering 
 

§ 159 Mötet beslöt att § 147 a och § 151 b ej får offentliggöras.  Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 
 

§ 160 Nästa möte sker söndagen den 23 september 
(konstituerande möte) 

Nästa möte 

 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
 Mötesordförande                                    Justerare 

 

 Natalie Johansson                                    Elin Brodin 

 
 
 
 

Vid protokollet  
 

Märta Brandts 
 


