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UR 2/2017
Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms Ungdomsråds
telefonmöte den 21 februari 2017
Närvarande:
Elisabeth Sterner, ordförande
Debbie Hansson, ledamot
Anna Letfors, ledamot
Rebecca Nygren, ledamot
Beatrice Granlund, ledamot
Natalie Johansson, ledamot
Patrik Borgström, ledamot
Johanna Berglund, suppleant
Tilde Udin, suppleant

Anmält förhinder:
Jennifer Persson, ledamot

Protokoll: Johanna Berglund

§ 24

Mötesordförande Elisabeth Sterner öppnade
mötet.

Mötets öppnande

§ 25

Mötet beslöt att utse Patrik Borgström att
justera protokollet.

Val av justerare

§ 26

Mötet beslutade att välja Johanna Berglund
att föra protokollet under mötet.

Mötessekreterare

§ 27

Mötet beslutade godkänna och fastställa
föreslagen dagordning med några ändringar.

Fastställande av dagordning

§ 28

Natalie Johansson och Rebecca Nygren
meddelar att de har deltagit i SKKs
Specialklubbskonferens. De kommer att göra
en uppföljning av den positiva responsen de
mötte, genom att skicka ut information om
Sveriges Hundungdom till samtliga
specialklubbar.
Åtgärdslistan gicks igenom.

Ledamotsrunda och Åtgärdslista

§ 29

Det förelåg inget protokoll att gå igenom.

Föregående mötesprotokoll

§ 30
a

Mötet går igenom stadgeremissen och noterar
de kommentarer man har som kommer att
skickas med i remissvaret.

Inkomna skrivelser och information
Studiefrämjandet stadgeremiss

b

Ungdomsrådet har inga förslag på stipendiater. Studiefrämjandet, Ugglestipendiet

c

En inbjudan till utbildning i
föreningsutveckling förelåg. Mötet beslöt att
Anna och Natalie ska delta i densamma.

Sign.

Ordförande ES

Föreningsutveckling
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§ 31

Ingen rapport förelåg.

Kansliet

§ 32
a

Ungdomsrådet
Mötet beslöt att diskussioner i olika ärenden
Kommunikationspolicy
ska tas via Facebook. Om svar önskas från alla
i Ungdomsrådet ska meddelandet inledas med:
”Till hela UR”. Då förväntas alla komma med
kommentarer. Dessa kan vara både långa
resonemang eller ett enkelt okej. Om någon
speciell person berörs av meddelandet ska
den/dessa taggas. Om det är något som ska
uppdras till någon eller något som kräver en
noggrannare behandling ska detta skickas i ett
e-postmeddelande.

b

Det möte som planerades att äga rum den 22
februari blev inställt på grund av sjukdom.

SBKs Ungdomssektioner

c

Det fanns inget nytt att rapportera angående
hundgymnasier.

Hundgymnasium

d

Det förelåg inget förslag på motion till
Kennelfullmäktige.

Motion till SKK

e

Ungdomsrådet har fått information om att vi
kan dela monter med SBK under Djurens
Helg på Solvalla den 12-13 augusti.

Djurens Helg

f

UR har fått kännedom om att personer som
Årets Hundungdom
inte har varit berättigade att delta skickat in
sina tävlingsresultat. Mötet beslöt att dessa ska
meddelas att resultaten inte är giltiga.

§ 33

Beatrice Granlund fick i uppdrag att kontakta Ungdoms SM
arrangerande klubb angående bidrag för U-SM.

§ 34

Rebecca Nygren meddelade att arbetet och
planeringen av sommarens Riksläger
fortskrider.

Riksläger

§ 35

Mötet konstaterade att det den 21 februari var
1 952 gillande på Facebook och 854 följare på
Instagram.

Sociala medier

§ 36

Ingen rapport förelåg.

Utbildning/kurser

§ 37
a

Ingen rapport förelåg.

Handlingkommittén
WDS 2018

Sign.

Ordförande ES
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§ 38
a

Ingen rapport förelåg.
Mötet konstaterade att kallelsen till årets
Representantskapsmöte har gått ut. Planering
för helgen den 16-17 september kommer att
ske löpande.

Representantskapsmöte
Planering 2017

b

Inget förslag har ännu inkommit.

Maskotnålmottagare 2017

c

Arbetet med 2016 års Verksamhetsberättelse
är igång.

Verksamhetsberättelse

d

Det fortsatta arbetet med digitala hjälpmedel
under Representantskapsmötet hänskjuts till
planeringsgruppen för detsamma.

Digitala hjälpmedel

§ 39
a
§ 40
a

Mötet beslöt att bordlägga utvärderingen av
2016 års Stockholm Hundmässa.
Rapporten lästes och lades till handlingarna.

Stockholm Hundmässa
Utvärdering 2016
Ekonomi
Rapport

b

Mötet beslöt att bordlägga frågan till nästa
möte.

Klubbidrag 2017

§ 41

Inga aktuella protokoll fanns att tillgå.

Protokoll från övriga hundvärlden

§ 42

Inga övriga frågor fanns anmälda.

Övriga frågor

§ 43

Åtgärdslistan uppdaterades.

Åtgärdslista – uppdatering

§ 44

Det fanns inga punkter i protokollet som inte
kan publiceras innan justering.

Ärenden som inte får offentliggöras

§ 45

Nästa möte är på Scandic Hotell i Upplands
Väsby den 19 mars.

Nästa möte

§ 46

Elisabeth förklarade telefonmötet för avslutat
och tackade de som deltagit.

Mötets avslutande

Ordförande

Justerare

Elisabeth Sterner

Patrik Borgström

Vid protokollet
Johanna Berglund

Sign.

Ordförande ES

Justerare PB
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Sign.

Ordförande ES
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