Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 10/2017
UR 10/2017
Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms Ungdomsråds möte den
15 september 2017 i Scandic Elmia
Närvarande:
Elisabeth Sterner, ordförande
Debbie Hansson, skattmästare – via telefon
Anna Letfors, ledamot
Rebecca Nygren, ledamot
Natalie Johansson, ledamot
Patrik Borgström, ledamot
Victor Gustafsson, ledamot, fr om § 187
Jennifer Persson, ledamot, fr om § 195
Johanna Berglund, suppleant – via skype

Anmält förhinder:
Beatrice Granlund, ledamot
Tilde Udin, suppleant

Protokoll:
Märta Brandts, kansliet
§ 175

Mötesordförande Elisabeth hälsade alla välkomna till
mandatperiodens sista möte och förklarade mötet öppnat.

§ 176 Mötet beslöt att utse Natalie Johansson att justera
protokollet.

Mötet öppnande

Val av justerare

§ 177

Mötet beslutade godkänna och fastställa föreslagen
dagordning med förslag till övrig fråga SBK
utvecklingsgrupp.

Fastställande av
dagordning

§ 178

Ledamöterna berättade om vad som hänt sedan senaste
mötet. Elisabeth och Natalie har planerat repskapsmötet.
Natalie planerar föreläsningen inför Övre Norrlands
distrikt. Johanna har bokat Agneta Lönn är bokad till en
juridik föreläsning i höst för ungdomsrådet.

Ledamotsrunda och
åtgärdslista

§ 179

UR 8/2017 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående
mötesprotokoll

§ 180
a.

Inkomna skrivelser och
information
Mötet läste inbjudan och uppmärksammar att aktiviteten
redan genomförts.

Inbjudan fr Youth for
Understanding Sverige
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§ 181
a.

Märta informerar om kontakten med Royal Canin. Patrik
informerar om kontakten med Acana/tree of pets.
Kansliet fortsätter kontakterna med både Royal Canin och
Acana/Tree of pets.

Kansli
Sponsring

b.

Märta informerar om de glädjande nyheterna att
Enköping Hundungdom är på väg att starta upp. Norsjö
HU, Piteå HU och Uppsala HU har skickat in sina
styrelseuppgifter. Kansliet får i uppdrag att kontakta
Halmstad HU som har svårt att engagera människor i sin
styrelse. Mötet diskuterar möjligheterna till aktivitetsmöten
ute på klubbarna.

Klubbar

c.

Märta informerar att kansliet nu flyttat och har därmed
fått ny adress. I de nya lokalerna i Rotebro finns bra
konferenslokaler.

Flytt

d

Mötet diskuterade möjligheten att hundborgarmärket ska
vara gratis eller om det fortsatt ska kosta att köpa märket.
Röstning sker där mötet beslöt att fortsätta sälja
hundborgarmärket. En skylt tas fram av kansliet där det
står att märket kostar. Förslag från mötet:– svarar på 13 frågor
och får du minst 10 rätt, blir du Årets Hundborgare! Köp sedan
hundborgaret för 20 kronor.

Hundborgarmärket

e

Mötet beslöt att inte gå vidare med Valla medias förslag
om reklam vid Solvalla.

Reklam

§ 182
a.

Ungdomsrådet
Rebecca lämnar över kontaktpersoner och mötet beslöt att Jönköping
kansliet tar över kontakten. Kansliet får i uppdrag att
kontakta Jönköping.

b.

Frågan bordlades till söndag, konstituerande möte.

LSU årsmöte

c.

Natalie informerar att hon blivit inbjuden att föreläsa hos
SBK Övre Norrlands distrikts samordningskonferens.
Kansliet, Natalie och Victor (som också kommer delta på
konferensen) har ett telefonmöte för att planera
föreläsningen.

SBK Övre norrlands
distriktet Samordningskonferens

§ 183
a.

Mötet gick igenom Sveriges Hundungdoms sociala
medier kanaler. Instagram: 1058 följare. Facebook: 2163
gilla.

Sociala medier
Rapport
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§ 184
a.
b

§ 185
a.
b.

§ 186
a.

Kansliet informerade att utbildningen kommer ske under
hösten.

Utbildningar/kurser
Grundmodul

Kansliet informerade att ett projekt är på gång mellan
Projekt
Svenska Brukshundklubben, Studiefrämjandet och Sveriges
Hundungdom. Svenska Brukshundklubben kommer vara
huvudarrangör och Sveriges Hundungdom är tillfrågade att
ta hand om ungdomsdelen.

Anteckningarna lästes och lades till handlingarna.
Mötet läste brevet del för del och Natalie berättar om
händelsen som inträffat på landslagsuttagningen. Brevet
och svaret från kommittén har skickats till
utställningskommittén som i sin tur godkänt brevet. Mötet
godkänner brevet och beslöt att skicka svaret från
kommittén till Johanna Penttinen.
Mötet diskuterade de sista förberedelserna inför helgens
Representantskapsmöte.

§ 187

Handlingkommitten
Mötesanteckningar
Brev + svar fr kommittén

Representantskapsmöte

Stockholms
Hundmässa 2017

a

Kansliet informerade kort om Stockholms Hundmässa
och att planeringen fortlöper.

Närvaro

b

Kansliet informerade om att Sveriges Hundungdom fått
frågan om att stå med SKK på SKK-torg. Rebecka tar
fram förslag till en maskot-mask. Mötet beslöt att maskot
ska finnas på mässan. Kansliet får i uppdrag att kolla om
det finns möjlighet att måla t-shirts på mässan.

Aktiviteter

§ 188

Kennelfullmäktige

a

Patrik meddelade att han fått förhinder och kan inte delta
på KF. Tidigare anmälda reserven, Rebecca, kan inte heller
delta. Frågan bordläggs till söndag.

b

Natalie läste CS svar till Sagiks motion till
Sagiks Motion
kennelfullmäktige. Mötet diskuterar motionen ingående,
flera olika förslag togs fram. Mötet beslöt att rösta med CS
förslag. Patrik reserverar sig mot beslutet.

Närvaro
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§ 189

Kansliet informerade om MyDog och att Sveriges
Hundungdom får dela monter med SKK. Anna meddelar
att Göteborgs Hundungdom är intresserade att vara
delaktiga i montern.

MyDog

§ 190

Märta informerade att Rebecka Ellnemar håller på att
kollar över ekonomin och ändrar så att det stämmer med
budget och att allt blir korrekt bokfört.

Ekonomi

§ 191

Mötet läste protokoll NatDop nr 1/2017, SKK/jhK nr
3/2017 och SKK/CS 4 /2017. Mötet noterade att CS
tagit del av Sveriges hundungdoms motion angående avgift
till medlemskap, § 111 g.

Protokoll från övriga
hundvärlden

§ 192

Övriga frågor
Patrik och Natalie informerar att de har blivit inbjudna till
ett första möte med arbetsgruppen för SBK:s fortsätta
utvecklingsarbete, mötet sker via telefon. Mötet uttrycker
en glädje över att SBK involverar ungdomar i sitt vidare
arbete.

SBK utvecklingsgrupp

§ 193

Mötet beslöt att bordlägga åtgärdslistan till nästa möte.

Uppdatering av
åtgärdslistan

§ 194

Mötet beslöt att omedelbart justera § 185 b.

Omedelbar justering

§ 195

Mötet beslöt att § 181 a inte kan offentliggöras.

Ärenden som inte får
offentliggöras

§ 196

Mötet beslöt att vänta med att boka in nästa möte till efter
helgens Repskaps-möte.

Nästa möte

§ 197

Elisabeth tackade de närvarande för ett trevligt sista möte
och förklarade mötet avslutat.

Mötets avslutande

Mötesordförande

Justerare

Elisabeth Sterner

Natalie Johansson

Vid protokollet
Märta Brandts

