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UR 14/2017
Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms Ungdomsråds möte
den 16 december 2017 i Älvsjömässans
lokaler, Stockholm
Närvarande:
Natalie Johansson, ordförande
Victor Gustafsson, vice ordförande
Alicia Näslund, ledamot
Elin Brodin, ledamot
Johanna Karlsson, ledamot
Klara Wallman, ledamot
Sofia Wickman Mörk, ledamot
Emelie Dahl, suppleant
Kornelía Adabugday, suppleant

Anmält förhinder:
Johanna Berglund, skattemästare
Clara Widerholm, suppleant
Märta Brandts, förbundssekreterare

Protokoll:
Elin Brodin, ledamot UR.

§243

Mötesordförande Natalie Johansson
hälsade alla välkomna till årets sista
styrelsemöte. Därefter öppnades mötet.

Mötets öppnande

§244

Mötet beslöt att utse Elin Brodin till
mötessekreterare för att föra protokoll.

Val av mötessekreterare

§245

Mötet beslöt att utse Emelie Dahl att
justera protokollet.

Val av justerare

§246

Mötet beslutade godkänna och fastställa
föreslagen dagordning i sin helhet

Fastställande av
dagordning

§247

Ledamöterna berättade om vad som hänt
sedan senaste mötet. Alicia har fortsatt
kontakt med SBK:s patrullhund. Emelie har
haft en dialog med SBK:s Talang trupp.
Därefter uppdateras åtgärdslistan.

Ledamotsrunda &
Åtgärdslista

§248

Mötet läste UR 13/2017 varpå det
godkändes och la den till handlingarna.

Föregående protokoll

§249
Fortsatt beviljade organisationsbidrag för 2018.
Efter att ha tagit del av beslutet la mötet
det till handlingara.

Kansli
Rapport
a) Beslut från MCUF

Mötet läser igenom projektbidragsansökan.
Styrelsen diskuterar om något nuvarande
projekt skulle vara aktuellt för en
bidragsansökan. Förslag som kommer upp är
Läger för äldre ungdomar. Styrelsen beslutar att
uppdra kansliet samt projektgruppen: Läger
för äldre ungdomar.

b) Söka projektbidrag?

Mötet informeras att Östersunds Hundungdom
startas upp på nytt. UR är entusiastiska över detta
och mötet välkomnar dem tillbaka.

c) Östersund
Hundungdom

§250

Ungdomsrådet
Det går bra för de flesta av SHU:s lokalklubbar.
Läget för hur det går för lokalklubbarna
rapporterades. De problem som uppdagades
fanns det redan planerade åtgärder och stöd
ifrån Victor samt kanli. Norsjö planeras läggas
vilande 2019.

Lokalklubbar

Alicia och Märta har haft ett möte angående ett
samarbete emellan SHU och SBK tjänstehund.
En positiv dialog finns. Förslag på samarbeten
är att SBK tjänstehund deltar och visar upp något
under Rikslägret samt att SHU har en representant
under deras läger i Marma. Alicia meddelar även
att hon fått förfrågan om att bli ambassadör för
SBK tjänstehunds ungdomsorganisation.

a) SBK Tjänstehund

Märta har varit i kontakt med Diana som är den
b) Talangtruppen
nuvarande ansvarige för Talangstruppen. Hon är
positiv till ett samarbete mellan SHU och truppen.
Dock måste en ny förfrågan och kontakt tas med SBK:s
lydnadsutskott angående eventuellt ställningstagande
för Talangtruppen 2019 då samarbetet som tidigast kan
trädas i kraft.
Mötet tar del av förfrågan ifrån Swedish Game Fair att
delta under deras mässa på Tullgarns Slott, 25-27 maj 2018.
De vill gärna att SHU anordnar valfri form av
ungdomsaktivitetunder mässan. Vi erbjuds stor yta för
att antingen hålla i entävling eller uppvisning. Plats för
informationsmonter finns även.

Tullgarn

Mötet beslutar att uppdra en arbetsgrupp bestående av
Emelie, Sofia och Alicia att påbörja ett arbete
tillsammans med kansliet.
§251

Inga skrivelser har inkommit till mötet.

Skrivelser &
information

§252

Mötet tar del av den ekonomiska rapporten
och lägger den till handlingarna.

Ekonomi

§253
Den planerade utbildningen i grundmodulen
blir av. För tillfället finns det 7 - 8 anmälningar.
För tillfället svårt att hitta en lokal för att kunna
anordna ett läger inomhus inom vad som anses
rimligt. En del lokaler är även för små för vad
lägret kräver. Mötet beslutar att projektgruppen
kan titta på ett datum kring maj – juni för att
erbjuda ett läger utomhus. Förslag på olika platser
som skulle passa kommer på tal, Göteborgs HU,
platser där rasspecialer hålls. Alla tips välkomnas
till Elin, Clara och Klara. Instruktörer kommer
troligen vara liknande kompetens under Rikslägret
och upplägget ungefär som ett prova på läger.
§254

Utbildning &
verksamhet
Läger för äldre

Handlingskommittén
Mötet tar del av hur det gått för landslaget.
Styrelsen gratulerar Emmy Christensen till
ett individuellt brons.

Nordiska mästerskapen

Mathilda Sandberg, årets landslagscoach och
medlem i Junior Handlingskommittén kommer
att erhålla stipendiet. UR gratulerar!

Marikarlos stipendium

§255

Funktionärsschemat har fungerat bra trotts manfall.
Vi har fått mycket beröm över arbetet i montern.
Alla aktiviteter har varit uppskattade av barnen och
föräldrarna. Förenkling kring att bli medlem vore
önskvärt så det flyter, paddan ställer krav på den
nya medlemmen med kort varsel. Kanske ha en
maillista som sänds ut efter mässan eller liknande?
Den nya platsen uppskattades.

Stockholms Hundmässa

§256

Göteborgs HU är uppladdade och redo inför MyDog. MyDOg
Johanna och Kornelía har fått informationsbroschyrer
om SHU att dela ut under dagarna.

§257

Vi erbjuds större plats till i år. Spåning om vad för
Djurens helg
aktivitet vi vill erbjuda som inte redan finns.
UR får fortsätta spåna på vad som kan vara intressant.

§258

Mötet beslutar att fastställa deltagaravgiften till
3 500 kr.

Riksläger

§259

Instagram fungerar bra. Listan följs utan problem.

Sociala medier

§260

Då inga protokoll finns beslutar mötet att skjuta
fram detta till nästa möte.

Protokoll ifrån
övriga hundvärlden

§261

Klara informerar att Kerstin ifrån SFHK varit i
kontakt med henne kring ett samarbete för att
promota AFC bättre och höja statusen för AFC.
Förslag finns på att uppdra en arbetsgrupp att
jobba med detta tillsammans med SFHK.

Övriga frågor

§262

Uppdateras i enlighet med det preliminära
mötesprotokollet.

Uppdatering av
åtgärdslistan

§263

Omedelbar justering av styrelsemötet görs.

Omedelbar justering.

§264

Mötet beslutar att inga sådana beslut behövs
tas.

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

§265

Mötesordförande Nathalie tackar för ett väl
utfört möte och avslutar mötet.

Mötets avlutande

