Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 1/2017
UR 1/2017
Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms Ungdomsråds
möte den 28-29 januari 2017
i Uppsala Hundungdoms lokaler,
Uppsala
Närvarande:
Elisabeth Sterner, ordförande
Anna Letfors, ledamot
Debbie Hansson, skattmästare
Rebecca Nygren, ledamot
Natalie Johansson, ledamot
Beatrice Granlund, ledamot
Victor Gustafsson, ledamot
Johanna Berglund, suppleant
Tilde Udin, suppleant

Anmält förhinder:
Patrik Bergström, ledamot
Beatrice Granlund, ledamot
Jennifer Persson, ledamot

Protokoll:
Lotta Treiberg, kansliet

§1

Mötesordförande Elisabeth hälsade alla
välkomna till årets första styrelsemöte.
Därefter öppnades mötet.

Mötets öppnande

§2

Mötet beslöt att utse Debbie att justera
protokollet.

Val av justerare

§3

Mötet beslutade godkänna och fastställa
Fastställande av dagordning
föreslagen dagordning med följande tillägg:
§ 8 d) Organisationsutredningen, och § 13 c)
Verksamhetsberättelse och § 13 d) Digitala
hjälpmedel. Och § 15 b) Stockholm
Hundmässa rapport. Samt under § 18 Övriga
frågor; 18 a) Specialklubbskonferens, § 18 b)
PR och profilartiklar, § 18 c) Kommunikation,
§ 18 d) Årets Hundungdom.

§4

Ledamöterna berättade om vad som hänt
Ledamotsrunda & Åtgärdslista
sedan senaste mötet. Anna deltog på
informationsträffen gällande organisationsutredningen i Göteborg den 19 november.
Märta Brandts och Lotta deltog i en liknande
träff i Stockholm samma datum.
Johanna deltog samma helg på LSU:s årsmöte
den 19-20 november.
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Åtgärdslistan lästes och uppdaterades.

Åtgärdslista

§5

Mötet läste UR 9/2016 och UR
Konstituerande möte av den 25 september
2016 samt Representantskapsprotokollet av
den 24-25 september 2016, och lade dessa
med godkännande till handlingarna
UR 10/2016 av den 3 december förelåg inte.

Föregående mötesprotokoll

§6
a

Lotta rapporterade om att Svenska
Kansli
Kennelklubben nu har hittat nya lokaler.
Rapport
Dessa ligger på Rotebergsgatan 3 i Rotebro.
Lotta var mycket nöjd med läget och lokalerna
och tror att det blir mycket bra. Flytten
beräknas ske i månadsskiftet augustiseptember. Vidare rapporterade Lotta om att
Disciplinnämnden har begärt in yttrande från
den person som vi har anmält till DN under
hösten 2016. Kanslipersonalen var samtliga
funktionärer på finalen för Agria Freestyle
Cup på MyDog den 5 januari i Göteborg.
Tävlingarna flöt på mycket bra, men dessvärre
blev det många strykningar i ett sent skede.

b

Lotta fick i uppdrag att mejla ut aktuella
manusstopp till UR, gällande Brukshunden
och Hundsport.

c

Mötet gick igenom Meta Lönnbergs rapport. Meta Lönnberg rapport
Bland annat från ett möte med SBK:s utskott
för Hundägarutbildning den 22 januari 2017.
Mötet hölls i positiv anda och båda parter
ansåg att vi bör samarbeta i större omfattning
samt informera varandra om kurser,
utbildningar, läger mm. Båda organisationerna
ska också besöka varandras läger som har
anknytning till ungdomar. Vidare bör vi sträva
efter att stå i närheten av varandra på mässor
och dylikt, för att visa för barnfamiljer att vi
hör ihop, men är två olika organisationer. På
mötet diskuterades det om de ungdomar som
utbildar sig till allmänlydnadshandledare även
får ett intyg som Ungdomshandledare, så att
de blir diplomerade Ungdomshandledare. UR
diskuterade frågan, men ställde sig frågande till
nyttan med förslaget. UR ställde sig positiv till
att vi deltar i SBK:s utvecklingsprojekt.
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§7
a

Elisabeth föredrar de visioner, mål och delmål Ungdomsrådet
som UR beslutat om tidigare. Mötet
Projektplaner uppföljning
diskuterade resultat och uppföljning samt
åtgärder. När det gäller Riksläger och
Ungdoms SM har både kortsiktigt och
långsiktigt mål nåtts. Däremot har vi inte haft
två centrala utbildningar, med egen hund,
under 2016. Till viss del ansåg UR att det kan
bero på resursbrist på kansliet, då det saknas
en tjänsteman. När det gäller målet med 1000
följare på Instagram har vi nästan nått fram.
Däremot saknas det fortfarande drygt 1000
följare på Facebook. Målet med att UR ska
delta på minst fem arrangemang per år har
däremot uppfyllts väl. När det gäller målet att
få SBK att hjälpa till att omvandla sina
ungdomssektioner till Hundungdomsklubbar
har bra samtal inletts med SBK och dessa
kommer att fortsätta under 2017. Ett annat
mål var att verka för att lokalklubbar, som
ligger nära varandra, ska samarbeta mer har
ännu inte tagit form. Inte heller visionen om
att vi ska få två aktiva distrikt.
UR beslöt att revidera projektplanerna.

b

Aktuell medlemsstatistik gicks igenom och
lades till handlingarna. Antalet medlemmar
den 31 december 2016 var 6 491 stycken.

Medlemsstatistik

c

Mötet gick igenom Klubbjournal av den 23
januari 2017. Lotta fick i uppdrag att
kontakta Alva Falinger angående hur det går
att bilda Huddinge-Botkyrka Hundungdom.

Klubbar 2017

d

UR beslöt att kansliet får i uppdrag att
Hundgymnasium
kontakta alla Hundgymnasier och berätta om
vår verksamhet och att de kan lösa
medlemskap för sina elever.
Ett mål ska vara att starta nya
Hundungdomsklubbar på orter där gymnasier
finns. Anna tipsade om att Skol SM kommer
att hållas i Ronneby den 4-5 maj. Mötet gav
kansliet i uppdrag att kontrollera om vi kan
ha en informationsmonter där under
tävlingarna. Någon rapport från Patrik och
hans besök på Torsta Naturbruksgymnasium
förelåg inte.

e

Inget fanns att rapportera.
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f

Klubbarna har informerats genom
Förbundsnytt om att de förmånligt kan skapa
en hemsida genom Esolution.

g

Anna rapporterade att hon kontaktat Malin
Motion SKK KF
Broman för att få hjälp att formulera en
motion angående en höjning av ungdomsmedlemskapet när det gäller länsklubbarna,
från 18 år till 25 år. Vidare ska åldersgränserna
6-25 år för ungdomsmedlemskapet gälla alla
specialklubbar som vi har samarbetsavtal med

h

Lotta rapporterade om att hon och Märta
Organisationsutredningen
deltog i informationsträffen i Stockholm 19
november. Mötet väckte starka reaktioner och
stämningen var tidvis ganska hetsig. Anna
rapporterade från en liknande informationsträff i Göteborg. Även här var stämningen
ganska irriterad. Det finns möjlighet både för
enskilda medlemmar och för klubbar att
komma in med åsikter till SKK före den 31
mars. Anna och Rebecca fick i uppdrag att
förbereda en presentation av förändringarna
till UR möte nr 3 i mars.

i

Vid möte med Agria Djurförsäkringar har vi
Djurens helg - Solvalla
framfört att vi gärna fortsätter att delta på
Solvalla. Men att vi vill stå tillsammans med
SBK och SKK. Vi har blivit lovade att det
kommer att bli så. Djurens helg kommer att
vara den 12-13 augusti. Rebecca och Natalie
vill gärna jobba i montern under Djurens helg.

j

Mötet informerades om att remissen och ett
Stadgeändringar
följebrev angående revidering av stadgarna
gått ut under sista veckan i december. UR gav
kansliet i uppdrag att förtydliga för klubbarna
vad de förväntas göra

§8
a

Mötet läser svaret från SBKs utskott för prov Skrivelser och information
och tävling, protokollsutdrag av den 14
Åldersgränser SBK
november 2016. UG Rallylydnad anser att
åldersgränsen för skrivare i rallylydnad bör
vara 16 år. Mötet konstaterar att de finner
beslutet mycket tråkigt och ger Lotta i
uppdrag att kontrollera med SKK om den är
giltig. Om inte överväger UR att kontakta CS i
frågan.
Mötet läste protokollsutdrag från SKK/PtK

Sign.
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b

nr 3/2016 § 121 b) Munkorg, där PtK
Protokollsutdrag SKK/PtK
konstaterar att det inte är tillåtet att hund har
munkorg vid veterinärbesiktning och tävling,
annat än vid tävlingsmoment där det är tillåtet.
§ 121 c) Valpar, PtK påpekar att det inte är
tillåtet att medföra valpar under 4 månader till
tävlingsområdet.

c

Förelåg en inbjudan från SKK till Kennelfull- Inbjudan Kennelfullmäktige
mäktige den 29 september till 1 oktober 2017.
Sveriges Hundungdom har 4 röster. Mötet
beslöt att vi skickar två (2) delegater som var
och en har två (2) röster. Anna och Natalie
åker som ordinarie. Vid förhinder är Rebecca
första reserv och Johanna andra reserv.

d

UR beslöt att skicka en gäst till ”Lilla KF”,
Länsklubbsfullmäktige, den 28 september.
Detta för att få gehör för vår motion till KF
angående en höjning av
ungdomsmedlemskapet (se § 7 g).

Länsklubbsfullmäktige

e

Mötet beslöt att bordlägga frågan till nästa
möte.

Stadgerevidering

§9
a

UR läste ekonomisk rapport från den 31
december 2016. Alla fakturor från december
förelåg inte, så resultatet är preliminärt.

Ekonomi

b

Mötet läste uppföljning av klubbidrag och
Lotta rapporterade att direktbidraget till
lokalklubbarna har betalats ut.

Uppföljning klubbidrag 2016

§ 10
a

Lotta rapporterade att utbildningsdagen på
Utbildning/verksamhet
Kolmården den 12 november genomfördes
rapport
med 12 deltagande. Dagen blev väldigt lyckad,
Meta och Sella från kansliet deltog.
Vidare rapporterade Lotta att hittills fanns
ingen anmäld till utbildningen för valberedare.
UR gav kansliet i uppdrag att fortsätta
planering av pusselkurs, gärna där grenar som
lydnad, rallylydnad, nosework, agility och
freestyle ingår. Vidare fick kansliet i uppdrag
att planera för ett eget bruksläger – under
förutsättning att vi inte kan ha ett tillsammans
med SBK. UR önskade också lydnads- och
agilityläger. Gärna för både nybörjare och mer
avancerade kan delta. Mötet diskuterade också
om vi ska försöka anordna en vallningskurs,
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gärna i samarbete med SVaK. Kansliet tittar
på förutsättningarna för detta.
§ 11
a

Mötet läste protokoll från telefonmöte av den Handlingkommittén
8 december 2016 och lade detta till
Protokoll
handlingarna.

b

Lotta rapporterade att Pernilla Lindström
Rapport
avgått som ordförande i kommittén och
ersatts av Rebecca Govik (tidigare Johansson).
Anna får i uppdrag att kontakta Rebecca
Govik och fråga om någon i UR kan delta i ett
kommande fysiskt möte med kommittén.
Lotta får i uppdrag att kontrollera om en
skrivelse till kommittén från Anna-Lena Ung
har blivit besvarad.

c

WDS 2018 kommer att arrangeras av Kina i
World Dog Show 2018
Hong Kong. SKK avråder sina medlemmar
Landslagshelg och Handlingläger
från att åka dit. UR rekommenderar att inte vi
heller skickar någon representant till junior
handlingtävlingarna på WDS. Men UR
betonar att man gärna vill höra hur kommittén
ser på saken.

d

Tilde Udin kommer som regerande Svensk
Mästare i junior handling åka till Crufts i
Birmingham och representera Sverige den 11
mars. UR önskar Tilde stort lycka till vid
tävlingarna.

Crufts 2017

§ 12
a

UR beslöt att Piteå Hundungdom arrangerar
U-SM 2017, den 21-23 juli, i Piteå. Grenarna
som kommer att arrangeras är: handling,
agility, lydnad, rallylydnad, heelwork to music
och freestyle. Det vill säga alla grenar utom
bruksgrenarna.

Ungdoms SM 2017
Arrangör

§ 13
a

Lotta rapporterade att Scandic Elmia
Representantskapsmöte 2017
Jönköping är bokad för Repskapsmöte den
Plats 2017
16-17 september. Hotellrum är bokade från
fredag den 15 september. Det fanns begränsat
med hundtillåtna rum, men vid behov har vi
möjlighet att boka som flest tio stycken.

b

Mötet diskuterade förslag till
Maskotnålsmottagare. Samtliga uppmanades
att fundera på lämpliga kandidater till

Sign.
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kommande möten.
c

Mötet gick igenom vilka delar som var och en Verksamhetsberättelse
ska bidra med till verksamhetsberättelsen
2016. Mötet beslöt att deadline för material
till verksamhetsberättelsen blir den 15 maj.

§ 14
a

Rebecca rapporterade att Ånnaboda är bokad Riksläger 2016/2017
den 9-14 juli. Inbjudan till lägret kommer att
Rapport
gå ut under vecka 5. Vidare rapporterade
Rebecca att man är åtta stycken i
planeringsgruppen och att arbetet flyter på
bra.

§ 15
a

Förelåg kansliets utvärdering från SHM. Men
då sammanställningen av UR:s utvärdering
ännu inte är klar, beslöt mötet att bordlägga
frågan till nästa möte.

Stockholm Hundmässa 2016
Utvärdering

b

Lotta rapporterade att hotellrum för UR
samt personal är bokade på Scandic Talk,
Älvsjö.

Stockholm Hundmässa 2017

§ 16
a

Mötet läste rapport från ett möte med Agria
som Märta Brandts och Meta Lönnberg
deltagit den 16 januari 2017. Rapporterades
om att Märta deltagit i telefonmöte med
Doggy Hundfoder.

Sociala medier
Rapport

b

Mötet gick igenom strategi och planeringen av Planering av 2017
vårt deltagande på Instagram och Facebook
under 2017. Mötet enades om vikten av att
snabbt återkoppla kommentarer och svara på
frågor.

§ 17

Mötet läste SKK/UKK 5-2016, SKK/PtK 3- Protokoll från övriga hundvärlden
2016, SKK/JhK 5-2016, SKK/UK 4-2016,
här noterades att UK var positiva till muntliga
prov. SKK/KHM 4-2016, SKK/AK 5-2016,
SKK/DK 5-2016.
UR gav Lotta i uppdrag att se till att vi får
SBK FS protokoll samt de från Prov och
Tävlingskommittén.

§ 18
a

Natalie och Rebecca kommer att närvara på
Övriga frågor
specialklubbskonferensen den 4-5 februari på Specialklubbskonferens
Winery Hotel i Solna. De kommer också att
informera om Sveriges Hundungdom och om
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vad som är aktuellt för oss.
b

Mötet diskuterar om det är möjligt att
PR- och profilartiklar
komplettera tröjor mm till de som är nya i UR.
Debbie får i uppdrag att undersöka kostnaden
och möjligheten.

c

Mötet diskuterade hur viktigt det är att vi
svarar och kommenterar inlägg på vår
Facebooksida. Mötet fortsätter diskussionen
på nästa möte.

Kommunikation

d

Anna rapporterar att resultat forsätter att
komma, och att det finns tävlande i alla
grenar. Allt rullar på bra. Årets Hundungdom
2016 stänger den 31 januari 2017.

Årets Hundungdom

§ 19

Mötet gick igenom åtgärdslistan samt
uppdaterade densamma.

Uppdatering av åtgärdslistan

§ 20

UR beslöt om omedelbar justering av
punkten § 12 a.

Omedelbar justering

§ 21

Mötet beslöt att det inte fanns några ärenden
som inte kan offentliggöras.

Ärenden som inte får offentliggöras

§ 22

Nästa möte sker via Facebooks messenger den Nästa möte
24 februari klockan 18.30. UR beslöt att mötet
därefter, UR 3/2017, ska förläggas till Scandic
Hotell i Upplands Väsby, mellan 8.00-14.00.
Lotta får i uppdrag att boka detsamma.

§ 23

Elisabeth tackade alla och avslutade mötet.
Ordförande

Justerare

Elisabeth Sterner

Debbie Hansson

Mötets avslutande

Vid protokollet
Lotta Treiberg
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