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UR 8/2018 
Mötesprotokoll fört vid Sveriges 
Hundungdoms ungdomsråd 
Telefonmöte 2018-10-09 

 
 
Närvarande: 
Natalie Johansson, ordförande  Frånvarande: 
Elin Brodin, vice ordförande  Alicia Näslund, ledamot  
Johanna Berglund, skattmästare    
Clara Widerholm, ledamot    
Johanna Karlsson, ledamot    
Klara Wallman, ledamot 
Victor Gustafsson, ledamot 
Emilie Dahl, ledamot 

Roksana Jureńczyk, suppleant 
Kornelía Adabugday, suppleant, from § 7c 
 
Protokoll: 
Märta Brandts, kansliet  
 
 
§ 242 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade 

Ungdområdets första möte öppnat.  
Mötets öppnande 

§ 243 Mötet beslöt att utse Johanna Karlsson att justera 
protokollet. 

Val av justerare 

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

§ 245 Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste 
mötet samt åtgärdslistan gicks igenom.  

Ledamotsrunda med 
åtgärdslista 

§ 246 Inget protokoll fanns tillgängligt.  Föregående 
mötesprotokoll 
 

§ 247  Kansliet 
 

a Märta rapporterade från arbetet på kansliet. Efter 
repskapshelgen har fokus legat på protokollskrivning, vi har 
också haft personalmöte samt förberedelser inför Nordiska 
Mästerskapen i Norge.  

Rapport  
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b Märta informerade om kommande rekrytering på kansliet. 
Märta kommer i samband med föräldraledighet att flytta till 
Dalarna. Detta innebär att förbundssekreterare tjänsten 
kommer utlysas som en tillsvidareanställning med 
provanställning. Emilie arbetar med kansliet och SKKs stab 
i en arbetsgrupp för rekryteringen. Roksana anmäler också 
intresse att ingå i arbetsgruppen.  
 

Rekrytering 

c Djurens helg 2019 kommer genomföras den 24-25 augusti. 
Mötet beslöt att närvara vid Djurens Helg 2019 på Solvalla.  

Djurens helg 

d Märta informerade om friskvården på kansliet. Olika 
förslag presenterades. Ungdomsrådet uppdrog till Märta att 
undersöka vad kansliet helst önskar som framtida friskvård.  
 

Friskvård 

§ 248  Ungdomsrådet 
 

a Mötet gick igenom lokalklubbslistan och kontakt med 
klubbarna. Mötet går igenom vissa problem som finns hos 
några klubbar. Mötet uppdrog till kansliet att kontakta 
Apollogruppen om deras verksamhet samt intresse av 
Huddinge Hundungdom.  
 
Ungdomsrådet beslöt att Sävsjö Hundungdom ska läggas 
vilande om inget intresse från klubben finns att driva 
klubben vidare.  
 

Lokalklubbar  

 

b Elin rapporterade från Natalies och Elins närvaro på 
länsklubbskonferensen. Mycket positiv respons från 
länsklubbarna om att få igång ett samarbete. Arbetsgruppen 
jobbar vidare.  
 
Västra Kennelklubben önskar få ett möte den 9 november, 
gärna någon från Göteborgs Hundungdom. Natalie 
vidarebifogar mer information till Johanna Karlsson som 
undersöker med Göteborgs Hundungdom.  
 

Länsklubbskonferensen 

c Elin informerade att arbetet är påbörjat om 
wikipediatexten.  
 

Wikipedia 
 

d Johanna K informerade att hon är fortsatt intresserad av 
att ingå men att information om nästa mötesdatum behövs 
så snart det är fastställt.   
 

Redaktionsråd 
Hundsport 
 

e Norra Älvsborgs Kennelklubb önskar samarbete för att 
starta upp en hundungdomsklubb. Kornelía kan eventuellt 
delta vid mötet den 25 november.  
 

25 november Alingsås 
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f Mötet diskuterade olika förslag till ändringar. Emilie 
fortsätter räkna resultaten. Mötet beslöt att öppna anmälan 
till Årets Hundungdom.  
 

Årets Hundungdom 

g Mötet beslöt att skicka in förslag till att ta bort 12 års 
gränsen för att få tävla i nosework. Mötet beslöt att 
Roksana skickar in förslaget till regeländringen innan den 
21 oktober.  
 

Nose work 
regelrevidering 

h Uppmaning till att skicka in förslag till regelrevideringar 
samt informera om det till alla lokala klubbar. 

Regelrevidering SBK 

i Uppmaning till att skicka in förslag till regelrevideringar 
samt informera om det till alla lokala klubbar. 

Regelrevidering SHFK 

j Uppmaning till att skicka in förslag till regelrevideringar 
samt informera om det till alla lokala klubbar. 

Regelrevidering SAGIK 

§ 249  Skrivelser och 
information 

a Mötet uppdrog till kansliet att tillsammans med Natalie 
besvara enkäten.  
 

Enkät LSU 

b Arbetsgruppen håller en presentation om Sveriges 
Hundungdom som hela Svenska Kennelklubbens 
ungdomsförbund på specialklubbskonferensen. Natalie, 
Elin och eventuellt Elisabeth deltar. Natalie undersöker 
med Elisabeth.  
 

Specialklubbskonferens 

c Kennelfullmäktige 2019 genomförs den 27-29 september. 
Mötet uppdrog till arbetsgruppen för Sveriges 
Hundungdom som hela SKK:s ungdomsförbund att ta 
fram utkast till motionerna.  
 

Motioner KF 

§ 250  Ekonomi 

a Bordlades till nästa möte.  Rapport  

 
§ 251  Utbildning/verksamhet 

a Märta rapporterade kort om kommande aktiviteter och 
planer.  

Rapport  
  
 

b Arbetsgruppen för läger för äldre rapporterade. PM har 
skickats ut. Lägret är fullt.  
 

Läger för äldre  
 

c Mötet beslöt att fortsätta planeringen tillsammans med 
Svenska Brukshundklubben. Klara Wallman funderar på 
namn till freestylen.  
 

Läger 2019 med SBK  
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d Planeringen för Rikslägret 2019 påbörjas. Förslag till datum 
diskuteras. Elisabeth har anmält fortsatt intresse att ingå i 
planeringsgruppen. Roksana, Elin och Natalie anmäler 
också intresse. Klara Wallman erbjöd sig att vara 
lägerförälder. Mötet uppdrog arbetsgruppen att fortsätta 
planeringen.  
 

Riksläger 2019 

e Märta informerade om ett planerat läger på Eriksöre i 
början av juni. Agility, rallylydnad, nose work/specialsök 
planeras. Kansliet uppdrogs fortsätta planeringen. 
 

Läger Eriksöre 

f En instruktörsutbildning i freestyle planeras under vintern 
2019. Mötet uppdrog kansliet att fortsätta planeringen. 

Instruktörsutbildning 
freestyle 

g Ett förslag till samarbete har kommit från Blå Stjärnans 
ungdomsförbund. Ungdomsrådet ställer sig mycket positiva 
till samarbetet kring en utbildning. Natalie besvarar 
förfrågan.   
 

Blå stjärnan 

§ 252  Repskap 2018 
 

a Bordlades till nästa möte.   
 

Utvärdering 

b Arbetsgrupp för att arrangera repskapet 2019 skapas. Clara 
Widerholm, Klara Wallman, Natalie Johansson, Johanna 
Berglund och Johanna Karlsson ingår i arbetsgruppen. Ett 
möte för att besluta om plats bokas inom kort.  
  

Repskapet 2019 

§ 254  Handlingkommittén 

a Minnesanteckningarna lästes och lades till handlingarna.  Minnesanteckningar 

b Märta informerade att Nordiska mästerskapen i handling 
genomförs i år på en fredag. Ett märkligt beslut från 
Norska Kennelklubben eftersom det innebär att alla 
tävlande behöver ta ledigt från skolan för resa samt tävling.  
  

NM fredag 

§ 255  Stockholm Hundmässa 

a Mötet gick igenom planeringen av SBK aktivitetsring.  SBK aktivitetsring 
 
 
 

b Alla uppmanas att spåna på sponsring till våra tävlingar på 
Stockholm Hundmässa.   

Sponsring 
 
 

§ 256  Mydog 
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a Egen mindre monter planeras på Mydog. Johanna K och 
Kornelía planerar att delta. Johanna B kan om hon hittar 
hundvakt, Eventuellt kan även Natalie och Roksana. 
Johanna K och Kornelía undersöker med Göteborgs 
Hundungdom.  
 

Närvaro 

§ 257  Ungdoms-SM 

a En ansökan har inkommit från Österåkers Hundungdom 
om att arrangera Ungdoms-SM tillsammans med 
Skarpnäcks HU, Nacka HU och Stockholms HU. Mötet 
beslöt att godkänna ansökan och ser framemot ungdoms-
SM 2019.  
 

Ansökan 

§ 258  Sociala medier 

a Mötet informerades om instagram schemat. Schemat är 
klart för hela året.  

Instagram schema 

§ 259 Punkten bordlades till nästa fysiska möte.  Protokoll från övriga 
hundvärlden  
 

§ 260  Övriga frågor 

a En förfrågan har inkommit till Victor om att samla alla 
hundungdomsklubbar för en samordningskonferens den 3-
4 november i samarbete med Övre Norrlands distriktet. 
Inbjudan har kommit sent och det är kort om tid att anmäla 
sig. Victor samordnar och kontaktar alla lokala 
hundungdomsklubbar i Norrland.  
 

Info om ÖND kontakt 

b En förfrågan om sponsring till Terrierklubbens 
Klubbmästerskap i junior handling den 10 november. 
Mötet beslöt att sponsra med några saker från kansliet 
eftersom det är ett nytt och påbörjat samarbete.  
 

Terrierklubben 

c  Stockholm Horse show 

§ 261 Alla uppmanades att uppdatera åtgärdslistan. Uppdatering av 
åtgärdslistan 
 

§ 262  Omedelbar justering 
 

§ 263 Mötet beslöt att § U-SM arrangör ej ska offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt arrangören är meddelad.  

Beslut om ärenden som 
inte får offentliggöras 
innan protokollet är 
justerat samt ärenden 
som ska publiceras på 
webben 
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§ 264  Nästa möte planeras den 10-11 november 2018 på kansliet.  Nästa möte 

 

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

Mötets avslutande 

 
  
 
 Mötesordförande                                    Justerare 

 

 Natalie Johansson                                    Johanna Karlsson 

 
 
 
 

Vid protokollet  
 

Märta Brandts 
 


