Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 6/2017
UR 6/2017
Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms Ungdomsråds möte den
17-18 juni 2017
på Scandic Hotell, Upplands Väsby

Närvarande:
Anmält förhinder:
Elisabeth Sterner, ordförande –t.o.m § 106 samt § 110. Beatrice Granlund, ledamot
Anna Letfors, ledamot
Jennifer Persson, ledamot
Victor Gustafsson, ledamot
Rebecca Nygren, ledamot
Debbie Hansson, skattmästare
Patrik Borgström, ledamot
Natalie Johansson, ledamot
Johanna Berglund, ledamot
Tilde Udin, suppleant

§ 97

Mötesordförande Elisabeth hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

Mötet öppnande

§ 98

Mötet beslöt att utse Johanna att justera protokollet.

Val av justerare

§ 99

Mötet beslutade godkänna och fastställa föreslagen
dagordning med tillägg av punkterna
§ 104 k Läget i avtalsförhandling, § 104 l Mucf miniremiss, § 104 m Djurens helg, § 104 n IDEA
utbildningar, § 104 o MyDog, §109 b Svar från SKK.

Fastställande av
dagordning

§ 110 genomförs på lördagen när Elisabeth närvarar på
mötet. §104 l bordläggs till söndagen.
§ 100

Ledamöterna berättar vad som hänt sedan senaste mötet.
Natalie och Elisabeth håller på att planera
Representantskapsmötet. Johanna berättar att hon ej fått
något svar från Impressionism PR, Johanna har även
varit på Studiefrämjandet Förbundsstämma. Elisabeth
har tillsammans med Märta haft möte med banken.
Anna meddelar att Göteborg HU har fått ny kassör.
Patrik och Natalie har varit på SBK kongressen.

Ledamotsrunda &
åtgärdslista

Åtgärdslistan lästes och följdes upp.
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§ 101

Mötet beslöt godkänna UR 1/2017, UR 3/2017 och
UR 4/2017, som därefter lades till handlingarna.
UR 2/2017 förelåg inte och bordläggs till nästa möte.

§ 102

Föregående
mötesprotokoll
Inkomna skrivelser och
information

a

Mötet diskuterade möjligheten att närvara på Jämtland
Game Fair. Mötet beslöt att undersöka om det finns
intresse hos några aktiva ungdomar i Östersund att delta
lokalt. Anna får uppdrag att kontakta ungdomarna i
Östersund.

Jämtland Game Fair

b

Mötet läste nyhetsbrevet och därefter lade det till
handlingarna.

Real Gymnasiet

c

Mötet läste resultatet från studien Utvecklingen av
ideella föreningars villkor och lade det till handlingarna.

Resultat MUCF

§ 103

Märta informerade om svaret från SKK angående
Kansliet
sökfunktion på hemsidan. Kansliet håller på att
undersöka möjligheten till ett nyhetsbrev för medlemmar.
Ett möte har genomförts med Agria, en ny Cup kommer
starta som heter: Agria Rallylydnads Cup.

a

Märta informerade om möjligheten till digital signering
via Assently för att underlätta justering av protokoll.
Mötet beslöt att använda Assently.

Digital signering av
protokoll

b

Märta rapporterar om mötet med SKKs ordförande
Pekka och SKKs VD Ulf. Mötet diskuterar förfrågan
om att livesända representantskapsmötet. Mötet beslöt
att inte livesända årets representantskapsmöte.

Minnesanteckningar
möte med SKK

c

Märta informerade om klubbförsäkringen. Försäkringen Klubbförsäkring
omfattar brand och inbrott på lokalklubben och är
frivillig att teckna för varje lokalklubb. Diskussion följer
om Sveriges hundungdom centralt ska gå in och bekosta
klubbförsäkringen för alla klubbar. Frågan bordläggs till
efter representantskapsmötet.

§ 104
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a

Märta informerade om samarbetet med
hundgymnasieskolor. Mötet gav kansliet i uppdrag att
arbeta vidare med frågan.

b

Mötet går igenom den aktuella klubbjournalen. Glädjande Klubbjournal
nyheter är att Sjuhärads Hundungdom har startat upp
och kommit igång med många aktiviteter.

Hundgymnasium

Några klubbar har svårighet att komma igång med
verksamheten. Mötet beslöt att kansliet kontaktar de
klubbar som behöver extra stöd för att kalla till ett
centralt uppstartsmöte.
Mötet beslöt att lägga Åbyn-Buske HU och Karlskrona
vilande.
c

Patrik och Natalie informerade om deras närvaro på
SBK kongressen. Många uppskattade Natalies tal. Flera
människor kom fram och ville starta upp ett samarbete.
Natalie och kansliet tar fram en lista över vilka som kan
kontaktas för vidare samarbete.

SBK kongress

d

Mötet beslöt att även Patrik deltar på SKK
kennelfullmäktige tillsammans med Anna och Natalie.
Mötet beslöt att Anna deltar på SBK:s möte på fredagen.

SKK kennelfullmäktige

e

Elisabeth informerar om att det fortfarande kommer in
ansökningar om projekt. Mötet beslöt att ta bort sidan
från hemsidan eftersom UR delar ut bidragspengarna
istället. Kansliet uppdrags ta bort sidan.

Projekt

f

Mötet läste Klubbenkäten 2016 och lade det till
handlingarna.

Klubbenkät 2016

g

Mötet läste Disciplinnämndens beslut och lade det till
handlingarna.

Disciplinnämndens
beslut angående Rönne
HU

h

En ansökan om bidrag till U-SM har inkommit från Piteå
HU. Mötet uppdrog till Bea att kontakta arrangören och
meddela att de måste inkomma med korrekta handlingar
innan bidraget kan betalas ut. Mötet beslöt att bidraget
för veterinär betalas ut om handlingarna inkommer innan
U-SM genomförande.

Ansökan från
arrangörer av U-SM
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i

Mötet diskuterade möjligheten till tävlingen Årets
klubb. Mötet beslöt att Anna tar fram underlag till
uträkning av årets klubb till nästa möte.

Årets klubb

j

Mötet läste svaren från SBK-klubbar med
ungdomsverksamhet. Märta informerade att
dokumentet om hur man startar en hundungdomsklubb,
steg för steg guide, är på gång.

SBK-klubbar med
ungdomsverksamhet

k

Mötet läste dokumentet angående Läget i
avtalsförhandlingarna och lade det till handlingarna.

Läget i
avtalsförhandlingar

l

MUCFs mini-remiss, bordläggs till söndagen.

MUCFs mini-remiss

Mötet går igenom frågorna och besvarar dem en och en.
Kansliet får i uppdrag att skicka in svaren.
m

Djurens helg infaller i år den 12-13 augusti på Solvalla.
Patrik, Johanna, Rebecca, Natalie kan vara med och
representera på Solvalla. Eventuellt Tilde och Victor.
Mötet tar fram förslag på aktiviteter i montern.

Djurens helg

n

Mötet läste IDEA:s nyhetsbrev och lade det till
handlingarna. UR undersöker om fler utbildningar
kommer under hösten angående arbetsrätt.

IDEA-utbildningar

o

Mötet diskuterar möjligheten att ha en monter under
MyDOG
MyDOG. MyDOG och Stockholms Hundmässa infaller
inom en månad och därför kan det vara svårt med
personal från kansliet. Johanna anmäler sitt intresse till att
jobba i montern. Mötet beslöt att kansliet undersöker
möjligheten till monter på MyDOG vidare.

105

a

Ungdoms SM

Mötet informeras om att Märta och Lotta deltar från
kansliet. Natalie arbetar fredag och söndag i montern,
lördagen när hon inte tävlar. Eventuellt kommer Victor.

Representation

Kansliet har mottagit antal anmälda, mötet informeras
om uppgifterna. Priser är på gång till arrangören från
Agria och Doggy.
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b

Prisutdelning till de som är på plats på U-SM kommer
ske i samband med den officiella prisutdelningen. Mötet
beslöt att Natalie är ansvarig på plats. Mötet uppdrog till
kansliet att beställa priser till alla vinnare.

Prisutdelning Årets HU

106

Märta informerade mötet om antalet anmälda deltagare
samt att Agria kommer sponsra med påsar till alla
deltagare. Rebecca rapporterade om att det även
kommit in förfrågningar om att vara ledare och att
planeringen kring aktiviteter fortskrider.

Riksläger

Mötet ajourneras till söndag. Elisabeth tackar för ett trevligt möte
på lördagen och lämnar mötet. Anna tar över ordförandeposten på
söndagen.
107

Sociala medier

a

Mötet går igenom och uppdaterar FB-schemat.

Uppföljning Facebookschema

b

Mötet går igenom målen för sociala medier. Målet att få
2000-gilla på facebook är avklarat. Mötet beslöt att sätta
ett nytt mål, 2200 gilla till 2018.

Avstämning mål

Mötet beslöt att använda stories (Instagram) vid tävlingar
och större arrangemang ex Rikslägret och U-SM.
Kansliet uppdras ta fram en affisch som kan användas
på Solvalla med marknadsföring till våra sociala medier.

108

Ingen skriven rapport förelåg. Märta rapporterar att det
är få anmälda till brukslägret. Kansliet arbetar vidare med
att ta fram utbildningsplaner för instruktörer.

109

a

Utbildning/kurser

Handlingskommittén

Natalie berättar om Handlingskommitténs
minnesanteckningar. Anteckningarna lades sedan till
handlingarna.
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b

Mötet läser CS svar angående deltagande på World dog
Show i Hongkong. Svaret lades sedan till handlingarna.

Svar från SKK

110

§ 110 genomförs under lördagen.

Representantskapsmöte

a

Elisabeth och Natalie redogör för planeringen av
Representantskapsmötet. Mötet planerar att starta 10:00
på lördagen och avslutas 15:00 på söndagen.
Kansliet uppdras att avboka Aron. Märta rapporterar
att presidiet är klart. Johanna informerar om VoteIT.
Mötet beslöt att ej använda VoteIT på detta års
representantskapsmöte.

Planering 2017

b

Mötet informerade att ingen nominering har inkommit.

Maskotnålmottagare
2017

c

Märta informerar om svaren från stadgeremissen. Mötet
går igenom varje fråga en och en. Kansliet uppdras
besvarar frågorna samt skriva ett nytt förslag som skickas
ut med handlingarna för representantskapsmötet.

Stadgeremiss

d

Mötet beslöt att bekosta 2 personer från valberedningen
till Representantskapsmötet. Kansliet uppdras besvarar
frågan.

Valberedningen på
plats

e

Mötet läste igenom verksamhetsberättelsen och kommer
med förslag till vissa förändringar och rättelser.

Verksamhetsberättelse

111

Märta informerar om att Stockholms hundmässa är den Stockholms hundmässa
16-17 december. På lördagen kommer finalen i AFC och
SM i juniorhandling genomföras. På söndagen genomförs
de sedvanliga handlingtävlingarna och en ny final av
Agria Rallylydnads Cup.
Mötet uppdrar kansliet att ta fram en lathund för
genomförandet av Stockholms hundmässa.

112

Märta informerar att Rebecka börjat arbeta på kansliet
och att hon kommit in i arbetsuppgifterna bra. Ett möte
är planerat med banken för att gå igenom vilande
klubbars kapital.
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a

Mötet gick igenom den ekonomiska rapporten från maj
och lade den till handlingarna.

Rapport

b

Mötet gick igenom klubbidrags budget gällande 2017 och
några punkter justerades.

Budget klubbidrag

113

Mötet läste protokoll från: CS nr 2/2017, PtK nr 1/2017
FK nr 1/2017, FK nr 2/2017, DK nr 2/2017, UKK nr
2/2017, JHK nr 2/2017 och SKK UK nr 2/2017 och
lade dem till handlingarna.

Protokoll från övriga
hundvärlden

a

Mötet läste CS nr 2 och lade det till handlingarna.

CS nr 2/2017

114

Inga övriga frågor var anmälda.

Övriga frågor

115

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

Uppdatering av
återgärdslistan

116

Mötet beslöt om omedelbar justering av SKK
Kennelfullmäktige § 104 d, Ansökan från arrangörer av
U-SM § 104 h och Valberedningen på plats § 110 d.

Omedelbar justering

117

Mötet beslöt att samtliga paragrafer kan offentliggöras.

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

118

Nästa möte var planerat till den 11 juli, men eftersom det
infaller under Rikslägret så beslöt mötet att flytta det till
den 17 juli klockan 18:30. Detta möte genomförs som
telefonmöte. Mötet därefter infaller under Djurens helg
och detta möte beslöts flyttas till den 19 augusti klockan
09:00 och blir då också ett telefonmöte.

Nästa möte
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119

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

Ordförande

Vice Ordförande

Elisabeth Sterner

Anna Letfors

Vid protokollet

Justerare

Märta Brandts

Johanna Berglund
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