Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 13/2017
UR 13/2017
Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms ungdomsråd
Via skype 2017-11-28
Närvarande:
Natalie Johansson, ordförande
Johanna Berglund, skattmästare
Elin Brodin, ledamot
Klara Wallman, ledamot
Johanna Karlsson, ledamot
Clara Widerholm, ledamot
Sofia Wickman Mörk, ledamot from § 225
Kornelía Adabugday, suppleant
Emilie Dahl, suppleant

Anmält förhinder:
Victor Gustafsson, vice ordförande
Alicia Näslund, ledamot

Protokoll:
Märta Brandts, kansliet
§ 220

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Mötets öppnande

§ 221

Mötet beslöt att utse Kornelía att justera protokollet.

Val av justerare

§ 222

Mötet beslöt att fastställa och godkänna dagordningen.

Fastställande och
godkännande av
dagordningen

§ 223

Alla delegater rapporterar vad som hänt sedan senaste mötet.
Johanna en månad kvar i Canada. Har tackat ja till att sitta
med i SKK föreningskommitté. Emilie har haft aktiviteter
med distriktet och lokalklubben. Clara håller kurser i Uppsala
Hundungdom. Johanna K och Kornelía har haft aktiviteter
med Göteborgs HU och det är hög efterfrågan på kurserna.
Elin har problem med grannklubbarna med inomhushallen,
förbereder inför U-SM. Klara hade en freetyletävling i
Linköping och hade samtidigt SM i teamwork där hela 8 lag
deltog.

Ledamotsrunda med
åtgärdslista

öppnat.

§ 224
a
§ 225

Föregående
mötesprotokoll
Mötet läste UR 12/2017 och lade dessa till handlingarna.

UR 12/2017
Kansli

Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 13/2017
a

Märta rapporterar från kansliet. Det har varit invigning av
Rapport
kontoret tillsammans med SKK. Några medlemmar fanns
bland besökarna. Preliminärt besked har kommit från Svenskt
Friluftsliv angående projekt med SBK och Studiefrämjandet.

b

Märta informerar att sponsoravtal med Tree of Pets är snart
klart.

Sponsoravtal

c

Den 13 januari arrangerar SBK ett symposium. Sveriges
Hundungdom finns på plats med information. Sofia, Emilie,
Clara, Alicia och kansliet finns på plats. Kansliet uppdrogs
arbeta vidare med förberedelserna inför symposiet.

SBK symposium

d

Mötet går igenom förslaget om att insamla lokala
kontaktpersoner till Sveriges Hundungdom central. Kansliet
uppdrogs arbeta vidare i frågan.

Lokala kontaktpersoner

e

Mötet beslöt med glädje att godkänna samarbetsavtalet med
Terrierklubben

Terrierklubben

f

Märta informerar att ny central samarbetsplan håller på att
arbetas fram tillsammans med Studiefrämjandets riksförbund.
Punkter från samarbetsplanen är:
•
Studiematerial för uppstart av nya lokalklubbar
•
Aktiviteter för klubblösa
•
Gemensamma utbildningsinsatser på nationell
nivå
•
Digital utveckling

Samarbetsplan
Studiefrämjandet

g

Märta informerar att det första nyhetsbrevet till alla
medlemmar kommer gå ut kommande vecka. Det kommer
bland annat innehålla aktuella utbildningar och aktiviteter.

Nyhetsbrev

h

Märta informerar att Hundsport håller på att göras om. Det
är i dags läget osäkert hur våra sidor kommer att se ut.
Hundsport kommer innehålla lite om mycket. Första numret
kommer ut i början av nästa år.

Hundsport

§ 226

Ungdomsrådet

a

Ungdomsrådet går igenom alla lokalklubbar. Kansliet
informerar om att Östersunds Hundungdom kommer ha ett
informationsmöte/uppstartsmöte den 12 december. Lotta
kommer delta från kansliet.

Lokalklubbar

b

Elin rapporterar från LSU årsmöte. LSU har gjort ett stort
negativt resultat förra året. Valberedningens förslag gick
igenom i sin helhet förutom ordförandeposten.

LSU årsmöte
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c

Mötet går igenom tävlingen Årets Hundungdom. Förslag har
kommit till kansliet via e-post. Förslaget diskuteras grundligt.
Ungdomsrådet tackar för förslaget. Mötet beslöt att reglerna
inte kommer förändras. Priset heter Årets Hundungdom och
då skall man också tävla för en Hundungdomsklubb. Mötet
uppdrog till kansliet att besvara mejlet.

d

Märta informerar kort om Alicias förslag om att informerar
Hundgymnasium
om Sveriges Hundungdom på Realgymnasium i Stockholm
under våren. Ungdomsrådet tycker att det är en mycket bra
idé. Johanna berättar att hon har kontakt med skolor i
Göteborg samt Clara berättar att Uppsala Hundungdom hållit
föreläsning för en gymnasieskola i Uppsala.

e

Mötet beslöt att ta bort tidigare beslut gällande UR 5/2016, § Namnbyte Botkyrka
7 på grund att klubben ej haft någon aktivitet och är beläget i Huddinge
Huddinge. Botkyrka-Huddinge Hundungdom heter därmed
Huddinge Hundungdom igen.

f

Märta informerar att hon och Alicia kommer åka på möte
med Tjänstehundsgruppen den 4 december för att se hur de
kan samarbeta.

SBK Tjänstehund

g

Punkten bordläggs till nästa möte.

Talangtruppen

§ 227

Årets Hundungdom

Skrivelser och
information

a

Mötet noterar informationen och lade det till handlingarna.

Uppstart SKK
Valberedning

b

Mötet noterar informationen och lade till handlingarna.

Maktsalongen

c

Mötet noterar informationen och lade det till handlingarna.

SKK
mötesordförandeutbildning

d

Mötet noterar informationen och lade det till handlingarna.

Årets Bragdhund

§ 228
a

Ekonomi
Mötet går igenom ekonomirapporten. Förslag inkommer om
att ha en grundligare genomgång vid nästa fysiska möte.
Mötet beslöt att Ungdomsrådet går igenom ekonomin på
februarimötet när Skattmästare Johanna har möjlighet att
delta.

Rapport

Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 13/2017
§ 229

Utbildning/verksamhet

a

Mötet går igenom och läser rapport från Meta. Flera
utbildningar och läger planeras tillsammans med olika
samarbetspartners. Grundmodulen genomförs i januari 2018.
Styrelseutbildning planeras under våren.

Rapport

b

Mötet går igenom alternativa platser där ett läger för
ungdomar mellan ca 16-25 år kan genomföras.
Arbetsgruppen uppdrogs att arbeta vidare. Ett telefonmöte
planeras.

Läger mars

§ 230

Handlingkommittén

a

Mötet noterar informationen och lade till handlingarna.

Minnesanteckningar

b

Natalie rapporterar från domarutbildningen. Utbildningen
var mycket lyckad med totalt 19 stycken deltagare.

Domarutbildning

c

Mötet noterar informationen att dispens är beviljad av VU i
utställningskommittén för att en icke utbildad person ska få
döma junior handlingstävling i Västmanlands kennelklubb.

Dispens Köping domare

§ 231
a

PR
Mötet går igenom olika förslag till PR produkter. Kläder är
beställda till ungdomsrådet som kan användas vid
representation.

§ 232

Kläder och produkter

Stockholms Hundmässa

a

Mötet går igenom rapport till Stockholm Hundmässa. Märta
rapporterar om kansliets fortlöpande verksamhet samt antal
anmälda. Elin skickar tipspromanden till kansliet när den är
klar.

Rapport

b

Mötet går igenom vilka som kommer närvara under helgen.

Närvaro

§ 233
a

§ 234

MyDog
Johanna informerar att det tyvärr inte blir någon monter på
Mydog. Några från Göteborgs Hundungdom kommer
informera om verksamheten under helgen. Kansliet
uppdrogs skicka broschyrer till Göteborgs Hundungdom
som de kan dela ut.

Göteborgs HU

Repskapet
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a

Mötet läste utvärderingarna från Repskapet och lade dem till
handlingarna. Utvärderingen ska läsas inför planeringen av
nästa års Repskapsmöte.

§ 235

Utvärdering

Sociala medier

a

Mötet går igenom Instagram schemat samt diskuterar olika
strategier för sociala medier.

Instagram schema

§ 236

Mötet beslöt bordlägga punkten till nästa fysiska möte.

Protokoll från övriga
hundvärlden

§ 237

Ingen övrig fråga är anmäld.

Övriga frågor

§ 238

Mötet gick igenom åtgärdslistan samt uppdaterade
densamma.

Uppdatering av
åtgärdslistan

§ 239

Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbar justering.

Omedelbar justering

§ 240

Mötet beslöt att § 225 b sponsoravtal inte får offentliggöras.

Beslut om ärenden som
inte får offentliggöras
innan protokollet är
justerat samt ärenden
som ska publiceras på
webben

§ 241

Nästa möte sker lördagen den 16 december under Stockholm
Hundmässa

Nästa möte

§ 243

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade

Mötets avslutande

mötet avslutat.

Mötesordförande

Justerare

Natalie Johansson

Kornelía Adabugday

Vid protokollet
Märta Brandts

