Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 4/2017
UR 4/2017
Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms Ungdomsråds möte den
25 april 2017 via Skype
Närvarande:
Elisabeth Sterner, ordförande
Anna Letfors, ledamot
Rebecca Nygren, ledamot
Victor Gustafsson, ledamot
Patrik Borgström, ledamot
Beatrice Granlund, ledamot
Tilde Udin, suppleant
Johanna Berglund, suppleant

Anmält förhinder:
Debbie Hansson, skattmästare
Jennifer Persson, ledamot
Natalie Johansson, ledamot

Protokoll:
Märta Brandts, kansliet
§ 70

Mötesordförande Elisabeth hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

Mötet öppnande

§ 71

Mötet beslöt att utse Victor att justera protokollet.

Val av justerare

§ 72

Mötet beslutade godkänna och fastställa föreslagen dagordning
med förslag att ändra namn på § 77 punkt b Idea till SKK
juridikutbildning.

Fastställande av
dagordning

§ 73

Ledamöterna berättade om vad som hänt sedan senaste
mötet. Elisabeth informerar om att ett möte genomförts
med SBK och kansliet. Anna har skrivit färdigt motion
med Natalie, räknat färdigt Årets hundungdom och lämnat
in svar på organisationsutredningen. Beatrice har haft
kontakt med U-SM arrangörerna och förmedlat inbjudan
till kansliet.
Rebecca arbetar vidare med planeringen av rikslägret.
Johanna har kontaktat Impressionism PR och juridiska
avdelningen hos SKK.

Ledamotsrunda och
återgärdslista

§ 74

UR 10/2016 förelåg inte och inte heller UR 1 och UR 2
2017.

Föregående
mötesprotokoll

Sign.
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§ 75

Mötet beslöt att Johanna deltar på Studiefrämjandets
förbundsstämma den 3-4 juni. Johanna anmäler sig själv.

Inkomna skrivelser och
information
Studiefrämjandet
förbundsstämma

b.

Nyhetsbrevet lästes och lades till handlingar.

SKK Nyhetsbrev våren
2017

§ 76
a.

Märta informerade om att en ny ekonomiassistent anställts,
Rebecca Ellnemar. Rebecca kommer närmast från
musikvärlden där hon jobbat med musikprojekt. Rebecca
hälsas varmt välkommen.
Märta informerade om att ett möte är planerat med SKK:s
VD Ulf Uddman och ordförande Pekka Olsson.

Kansli
Rapport

b.

Elisabeth informerade att Sjuhärad Hundungdom är på gång
att starta upp. Ett uppstartsmöte är planerat till den 5 maj
klockan 16:00.

Sjuhärad HU

§ 77
a.

Johanna rapporterade att hon haft kontakt med
Impressionism PR. Ett skype-möte mellan Impressionism
PR och Johanna bokas. Inför mötet bör målet med
uppdraget vara klart. Kansliet är med på mötet vid behov.

Ungdomsrådet
Impressionism PR

b.

Klubbjournalen lästes och lades till handlingar.

Klubbjournal

c.

Patric informerade om Assently, en möjlighet till digital
signering via mobilt bank-id, för att möjliggöra enklare och
snabbare justerings hantering. Kansliet fick i uppdrag att
undersök Assently närmare.

Digital signering av
protokoll

d.

I tävlingsreglerna för nosework finns en 12 år gräns för att
få tävla. Mötet informerades om att frågan behandlas just nu
på kansliet. När reglerna revideras nästa gång behöver vi
vara med.

Åldersgräns nosework

e.

Märta föredrog mötet med SBK. På mötet diskuterades
ungdomsmedlemskap, bruksläger tillsammans med SBK
och utbildningar. En planerad aktivitet kommer även

Möte med SBK

a.
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genomföras tillsammans med SBK på nästa
representationsmöte.
f.

Viktor tar över ansvaret för punkten från Elisabeth.
Punkten bordläggs till nästa möte.

Arvsfonden

g.

Johanna rapporterade att hon haft kontakt med SKKs
juridikavdelning för att boka in en utbildning om juridik
för UR i samband med nästa möte. Mötet beslöt att ha
utbildningen den 17 juni klockan 13:00. SKK kommer att
berätta om juridik i en organisation men också om det
arbetsgivaransvar som styrelsen har. Mötet diskuterade
även att boka in ett till utbildningstillfälle till höstens möte.
Mötet beslöt att Viktor tillsammans med Johanna bokar in
datum för första mötet under hösten.

SKK juridikutbildning

h.

Mötet gav kansliet i uppdrag att fylla i enkäten.

LSU-koll

i.

Mötet läste den projektansökan som kommit in. Mötet
Projektansökan
beslöt att avslå projektansökan eftersom projektet inte faller
inom ramen för vad som är grundtanken bakom de
ändamål för projektarbete samt att det redan går ut ett
klubbidrag till den avsiktliga verksamheten som söks om i
projektansökan. Kansliet fick i uppdrag att meddela beslutet.

§ 78
a.

Beatrice informerade om att hon haft kontakt med
arrangörerna angående inbjudan, priser och kostnader.
Beatrice får i uppdrag att kontakta arrangören igen om att
de behöver ansöka om att få bidrag för U-SM.

Ungdoms SM
Rapport

§ 79
a.

Rebecka rapporterade om att planeringen till rikslägret
fortgår. Lägret kommer marknadsföras på facebook och
SHU:s hemsida. Lägermammor är tillfrågade. Ett
naturbruksgymnasium har hört av sig och vill bidra med
goodibags. Mötet beslöt att tacka ja till erbjudandet.

Riksläger
Rapport

§ 80
a.

Mötet går igenom facebook schemat och konstaterar att
det ej fungerat. Kansliet får i uppdrag att presentera sig likt
UR presentationer. Tilde får i uppdrag att kolla med
handlingkommittén om de kan presentera sig. Anna får i
uppdrag att marknadsföra nomineringar till

Sociala Medier
Facebook schema
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maskotnålsmottagare. Rebecca får i uppdrag att
marknadsföra Riksläget och Elisabeth får i uppdrag att
marknadsföra rally- och lydnadslägret. Mötet diskuterar
möjligheten att presentera våra klubbar på facebook.
Elisabeth undersöker möjigheten närmare. Mötet
informerar även om att vi ej får glömma att hash-tagga
våra inlägg.
§ 81
a.

UR informerades om att det är få anmälda till lägren. Alla
får i uppdrag att marknadsföra lägren i sina kanaler.

Utbildningar
Lägren

§ 82
a.

Lästes och lade dokumentet till handlingarna.

Handlingkommitte
Länsklubbsbrev

b.

Elisabeth informerade att hon och ordförande i
handlingkommitten, Rebecka har haft möte. Elisabeth
föredrog vad som sades på mötet. UR ställer sig bakom
beslutet om att ha SM uttagning på minnesutställningen i
augusti.

SM-kval STOKK i
augusti

c.

Anteckningarna lästes och lade dokumentet till
handlingarna.

Anteckningar från möte

§ 83
a.

Planeringen kring Representantskapsmötet fortgår. Janna
från SBK och Elisabeth planerar en gemensam aktivitet.

Representantskapsmöte
Planering 2017

b.

Mötet beslöt att ingen maskotnål delas ut om inget förslag
kommer in.

Maskotnålmottagare

c.

Mötet beslöt att Beatrice skriver om Stockholms
Hundmässa. Rapporten lämnas in så snart som möjligt till
Lotta på kansliet.

Verksamhetsberättelse
2016

§ 84

Anna informerade om att UR haft kontakt med CS angående
kostnader kring monter på Stockholms Hundmässa.

Stockholms Hundmässa
2017

§ 85
a.

Ekonomirapporten lästes och lades handlingarna. Kansliet
får i uppdrag att ta lämna en kort kommentar kring
ekonomirapporten till varje möte med information om
något särskilt hänt sedan förra mötet.

Ekonomi
Rapport
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b.

Mötet diskuterade budgeten när det gäller bidragspengar.
Mötet beslöt att ändra budgeten enligt förslag.

Ekonomi klubbidrag

§ 86

Punkten bordlades till nästa fysiska möte.

Protokoll från övriga
hundvärlden

§ 87

Inga övriga frågor fanns anmälda.

Övriga frågor

§ 88

Mötet gick igenom och uppdaterade åtgärdslistan. Mötet
diskuterar Årets klubb och beslutar att föra diskussioner
kring utformningen av årets klubb till nästa möte.

Uppdatering av
åtgärdslistan

§ 89

Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbar justering.

Omedelbar justering

§ 90

Mötet beslöt att det inte fanns några ärenden som inte kan
offentliggöras.

Ärenden som inte får
offentliggöras

§ 91

Mötet beslöt att nästa möte är den 17-18 juni klockan
09:00 på Scandic Väsby. Mötet beräknas avslutas klockan
14:00 söndagen den 18 juni.

Nästa möte

Märta får i uppdrag att undersöka hur många hotellrum som
finns bokade inför mötet.
§ 92

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

Justerare

Elisabeth Sterner

Victor Gustafsson

Mötets avslutande

Vid protokollet

Märta Brandts

Sign.
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