Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 3/2017
UR 3/2017
Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms Ungdomsråds
möte den 19 mars 2017
på Scandic Hotell, Upplands Väsby

Närvarande:
Elisabeth Sterner, ordförande
Anna Letfors, ledamot
Debbie Hansson, skattmästare
Rebecca Nygren, ledamot
Natalie Johansson, ledamot
Patrik Borgström, ledamot
Victor Gustafsson, ledamot
Jennifer Persson, ledamot
Johanna Berglund, suppleant

Anmält förhinder:
Beatrice Granlund, ledamot
Tilde Udin, suppleant

Protokoll:
Lotta Treiberg, kansliet

§ 47

Mötesordförande Elisabeth hälsade alla
välkomna dagens styrelsemöte. Därefter
öppnades mötet.

Mötets öppnande

§ 48

Mötet beslöt att utse Jennifer att justera
protokollet.

Val av justerare

§ 49

Mötet beslutade godkänna och fastställa
föreslagen dagordning med följande
ändringar och tillägg: § 52 c) Ugglestipendiet
stryks. Samt tillägg av § 54 a) Möte med PerInge Johansson, och § 54 c) Juridikutbildning
LSU och § 54 f) SBK kongress och § 54 g)
Klubbjournal.

Fastställande av dagordning

§ 50

Ledamöterna berättade om vad som hänt
Ledamotsrunda & Åtgärdslista
sedan senaste mötet. Natalie och Rebecca
rapporterade om den stora positiva responsen
de fick på Specialklubbskonferensen.
Elisabeth fick i uppdrag att försöka få till ett
möte med Handlingkommitténs ordförande.
Åtgärdslistan lästes och följdes upp.

Åtgärdslista

§ 51

UR 10/2016 av den 3 december förelåg inte
och inte heller UR 1 och UR 2 2017.

Föregående mötesprotokoll

§ 52
a

Allmänna Arvsfonden har skickat ut en
skrivelse om att det finns bidrag att söka.

Inkomna skrivelser och information
Allmänna Arvsfonden

Sign.

Ordförande ES
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Mötet gav Elisabeth i uppdrag att kontakta
Arvsfonden om att få till ett möte.
b

Mötet läste en motion till årets
Kennelfullmäktige från SAgiK gällande
championlatsregler för samtliga hundar, även
blandraser. Efter en diskussion beslöt mötet
att inte skriftligt stödja motionen samt att
bordlägga frågan till hur vi ska ställa oss till
motionen till nästa UR möte.

c

Natalie och Rebecca berättade om
Specialklubbskonferens
Specialklubbskonferensen som var i
Minnesanteckningar
Stockholm i februari. De kände sig mycket väl
mottagna och fick kontakt med många olika
specialklubbar. Mötet gav kansliet i uppdrag
att kontakta de specialklubbar som vi har
samarbetsavtal med samt att skicka en kopia
på avtalet och information om Sveriges
Hundungdom som bifogas med broschyrer.

d

Mötet diskuterade skrivelse från Håll Sverige Håll Sverige Rent
Rent. UR beslöt att vidarebefordra
informationen till våra lokalklubbar.
Föreningen HSR tillhandahåller tips på
aktiviteter samt pedagogiskt material.
Elisabeth fick i uppdrag att ta fram förslag på
en Plocka-skräp-tävling. Vinnaren skulle
kunna presenteras på årets Repskapsmöte.

e

LSU anordnar tillsammans med Idealista en
Juridisk utbildning för ideella organisationer
halvdagsutbildning i Stockholm den 31 mars.
Mötet ansåg att kostnaden var hög, 2 900 kr,
och Johanna fick i uppdrag att kontakta Idea
samt SKK juridiska avdelning för att se om de
kan anordna en liknande utbildning.

f

Mötet läste inbjudan till deltagande på SBK:s SBK:s kongress
kongress den 20-21 maj i Sollentuna. Mötet
beslöt att Natalie, Johanna och Patrik anmäler
sitt deltagande. Elisabeth kommer eventuellt
att delta. Samtliga anmäler sig själva.

§ 53

Lotta rapporterade om att Svenska
Kansli
Kennelklubben nu har hittat nya lokaler
Rapport
I Rotebro. Kansliet har fått tre rum som ligger
i anslutning till SKK: avdelningar Medlem och
Ekonomi. Flytten beräknas ske i månadsskiftet
augusti-september. Vidare rapporterade Lotta
om att ekonomiassisten Selamawit Berhane

Sign.

Ordförande ES

Motion från SAgiK
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har sagt upp sin tjänst på kansliet. Sella
kommer att arbeta april ut. Märta kommer att
hjälpa till med att söka ny ekonomiassistent.
Lotta berättade också att Märta kommer att
börja arbeta heltid från och med den 1 juni.
Lotta kommer delvis att vara ledig under april
och delvis arbeta hemifrån. Märta kommer
därför täcka upp på kansliet under någon dag i
veckan.
§ 54
a

Anna och Natalie har haft två möten med Per- Ungdomsrådet
Inge Johansson, som sitter med i
Möte med Per-Inge Johansson
Organisationsutredningen. Det första mötet
var den 1 mars och det andra var den 17 mars.
SKK ställer sig positiva till att vid upplåta plats
för vår monter vid samtliga junior
handlingtävlingar. Vidare utlovades att vi får
dela monterplats med SKK gratis under
MyDog. Vidare pratade man om att vår logga
samt klickbar länk ska finnas på SKK:s
hemsida, startsidan. Eventuellt kan SKK
också hjälpa till om vi önskar livestreama vårt
Repskapsmöte. Dessutom kan SKK:s
avdelning Marknad hjälpa till att hitta
Hundgymnasier och kontaktpersoner. Man
diskuterade också någon form av mentorskap
och stöd och rådgivning i ekonomiska frågor.
UR uttryckte sin förvåning över det sista, då vi
inte har något aktuellt behov av detta. Mötet
beslöt att Anna och Natalie återkopplar till
SKK CS samt till Per-Inge Johansson.

b

UR gav kansliet i uppdrag att skicka ett brev
till samtliga svenska hundgymnasier under
mars för att erbjuda dem/deras elever
medlemskap. En påminnelse bör gå ut i
augusti. I brevet ska det också framgå att vi
kan komma till skolorna och informera om
vår verksamhet.

c

Anna är inte klar med motionen ännu. Lotta
Motion till KF
får i uppdrag att förse Anna med argument
till varför åldergränsen bör generellt bör höjas
till 25 år.

d

Mötet diskuterade organisationsutredningen
och främst de delar som kommer att påverka
Sveriges Hundungdom. Kansliet fick i
uppdrag att skicka personalens svar på
enkäten till samtliga i UR. För att senare

Sign.

Ordförande ES

Hundgymnasier

Organisationsutredningen
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kunna sammanställa kansliets svar och UR:s.
e

Mötet beslöt att kansliet framöver får ansvara Profilartiklar
för beställning, inköp och förvaring av
profilkläder och artiklar.

f

Elisabeth informerade om att ett nytt datum
bestämts för ett möte med SBK:s
generalsekreterare; den 12 april på Sveriges
Hundungdoms kansli.

SBK:s ungdomssektioner

g

UR läste aktuell Klubbjournal. Kansliet fick i
uppdrag att infoga antalet medlemmar för
varje klubb i journalen.

Klubbjournal

§ 55
a

Mötet informerades om att Piteå
Hundungdom kommer att ansöka om bidrag
för U-SM. Någon ansökan har ännu inte
kommit.

Ungdoms SM
Rapport 2017

b

UR beslöt att godkänna Gävle
Ansökan 2018
Hundungdoms ansökan om att få arrangera
U-SM 2018. UR känner en stor glädje över att
Gävle vill arrangera U-SM den 3-5 augusti
2018.
Mötet beslöt om omedelbar justering av
punkten § 55 b.

§ 56
a

Mötet läste Rikslägergruppens förslag till
budget. UR tackade gruppen för ett mycket
bra arbete.

§ 57
a

UR beslöt att bjuda in en representant från
Sociala medier
Impressionism PR till UR mötet i juni.
Impressionism PR
Elisabeth får i uppdrag att kontakta företaget.

§ 58
a

UR läste inbjudningarna och föreslagen
Utbildningar/Kurser
budget till dessa två läger. När det gäller
Rallylydnad + lydnad samt bruksläger
Brukslägret i Nora beslöt UR att
åldersgränsen för deltagande ska vara 16-25 år.
Mötet beslöt att fastställa den föreslagna
budgeten. För det kombinerade lägret
rallylydnad + lydnad på Öster Malma beslöt
UR att höja deltagaravgiften till 2000 kr samt
att åldersgränsen ska sättas till 16-25 år.

§ 59
a

Mötet läste Handlingkommitténs anteckningar Handlingkommittén
från möte. UR saknade datum och plats för
Mötesanteckningar

Sign.

Ordförande ES

Riksläger
Budget
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mötet, men lade detta till handlingarna.
§ 60
a

Mötet läste informationsdokumentet som
Anna tagit fram. Mötet lade dokumentet till
handlingarna med tillägget att det var ett
mycket bra dokument.

b

Mötet diskuterade tillsättande av en grupp
Planering 2017
som har ansvar över planeringen för
Repskapshelgen. Mötet beslöt att Natalie och
Elisabeth deltar i planeringsgruppen.

c

Mötet diskuterade eventuella mottagare av
Maskotnålen. Mötet beslöt att bordlägga
frågan till ett senare möte.

Maskotnålsmottagare 2017

§ 61

Mötet läste förslag till regler för Agria Rally
Cup. Finalen i cupen föreslås vara på SHM
2018. Mötet beslöt att godkänna reglerna till
Agria Rally Cup.

Stockholm Hundmässa

a

Rebecca rapporterade att hon ska försöka
Utvärdering 2016
sammanfoga kansliets utvärdering med UR:s.
Hon återkommer med ett dokument till ett
senare möte. Mötet beslöt att detta dokument
ska gås igenom i god tid före nästa SHM.

§ 62
a

Debbie, skattmästare, hade inte gått igenom
den aktuella rapporten. Mötet beslöt att
bordlägga aktuell ekonomisk rapport till nästa
möte.

Ekonomi
Rapport

b

Mötet diskuterade budgeten när det gäller
bidragspengar. Det finns medel för att ge
bidrag till årets U-SM arrangör, så snart de
inkommer med en ansökan. Vidare beslöt
mötet att medel från klubbidraget ska
användas för inköp av priser till vinnarna i
Årets Hundungdom enligt följande: stol med
tryck, pokal, rosett samt leksak. Mötet beslöt
att ge kansliet i uppdrag att beställa detta.

Budget klubbidrag

§ 63

Mötet läste följande protokoll: SKK/AK
1/2017, SKK/DK 1/2017, SKK/UtsK
1/2017, SKK/CS 1/2017, SKK/UK 1/2017,
AGstandard 1/2017, AG SRD 1/2017, samt
lade dessa till handlingarna.

Protokoll från övriga hundvärlden

Sign.

Ordförande ES

Representantskapsmöte
Informationsdokument
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§ 64

Inga övriga frågor fanns anmälda.

Övriga frågor

§ 65

Mötet gick igenom och uppdaterade
åtgärdslistan.

Uppdatering av åtgärdslistan

§ 66

Mötet beslöt om omedelbar justering av § 55
b Ungdoms SM 2018.

Omedelbar justering

§ 67

Mötet beslöt att inte offentliggöra § 55 b tills
Gävle Hundungdom formellt informerats.

Ärenden som inte får offentliggöras

§ 68

Nästa möte beslöts vara den 25 april klockan
19.00 som telefonmöte via Skype.

Nästa möte

Lotta fick i uppdrag att boka lokal för
ordinarie UR 5, den 17-18 juni, på Scandic
Upplands Väsby.
§ 69

Elisabeth tackade alla och avslutade mötet.
Ordförande

Justerare

Elisabeth Sterner

Jennifer Persson

Mötets avslutande

Vid protokollet

Lotta Treiberg

Sign.

Ordförande ES
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