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Protokoll: 
Märta Brandts, kansliet 

 

§ 120 Mötesordförande Elisabeth hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 

Mötet öppnande  

§ 121 Mötet beslöt att utse Anna att justera protokollet. Val av justerare 

§ 122 Mötet beslutade godkänna och fastställa föreslagen 
dagordning med tillägg av punkten § 133 h. 
Medlemsavgift 
 

Fastställande av 
dagordning 

§ 123 Alla ledarmöten berättar vad som hänt sedan senaste 
mötet samt mötet går igenom åtgärdslistan. Anna har 
gjort många av sina punkter på åtgärdslistan. Bea har 
inte fått någon återkoppling från U-SM arrangören. 
Debbie har beställt profilkläder till UR. Elisabeth och 
Natalie har varit på rikslägret och de håller på att 
planera Representantskapsmötet tillsammans.  
 

Ledamotsrunda och 
åtgärdslista 

§ 124 Mötet läste UR 5/2017 och lade det till handlingarna.  Föregående 
mötesprotokoll 

§ 125  Inkomna skrivelser och 
information 

a Mötet läste inbjudan till LSU årsmöte. Anna och 
Natalie anmäler sitt intresse för att åka. Mötet beslöt att 
vänta med att anmäla delegater till nästa möte.  

Inbjudan LSU 
Representantskapsmöte 

b Mötet läste inbjudan till SKK föreningsutbildning. 
Utbildningen infaller samma dag som 
Representantskapsmötet. Kansliet får i uppdrag att lägga 
upp utbildningen på hemsidan. Inbjudan läggs till 
handlingarna.  
 

Inbjudan SKK 
föreningsteknik 
utbildning 

§ 126  Kansli 
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a Märta rapporterar att Agria Rallylydnad Cup (ARC) 
startat. Första kvaltävlingen genomförs vid Ungdoms-
SM, andra tävlingen sker i samband med Djurens helg. 
Kansliet uppmanar UR att sprida möjligheten att 
arrangera kvaltävling till ARC. 
 

Agria Rallylydnad Cup 

b Märta informerar att kansliets flytt närmar sig. Under 
två veckors tid kommer det därför vara svårt att nå 
kansliet via telefon och e-post.  
 

Flytt Rotebro 

c Märta informerar om möjligheten för klubbar att ta 
emot lokalsponsring från Doggy och Agria. I dagsläget 
är det inte så många lokalklubbar som efterfrågat 
sponsring från Doggy.  
 

Sponsring 
Agria/Doggy 

d Sverok har gjort en ansökan till Allmänna Arvsfonden 
där de vill undersöka vilka svårigheter som finns för 
ungdomar att starta förening. Märta informerar att 
Sveriges Hundungdom kommer ingå i deras 
referensgrupp om projektet blir beviljat.  
 

Referensgrupp Sverok 

e Finska Kennelklubben har kontaktat kansliet och önskar 
komma på besök i början av 2018. Mötet väcker frågan 
om Norska kennelklubben finner det intressant att 
komma samtidigt för ett gemensamt nordiskt möte. 
Kansliet uppdrags undersöka möjligheten vidare.  
 

Finska Kennelklubben 

§ 127  Ungdomsrådet 

a Kansliet informerar att Sjuhärad Hundungdom startat 
upp och kommit igång med sin verksamhet. Mötet 
beslöt att ett startbidrag kommer betalas ut. Sävsjö 
Hundungdom har meddelat att de har svårighet med 
återväxten. Kansliet får i uppdrag att kontakta klubben. 
Kansliet meddelar att de haft kontakt med 
Nynäshamns kommun för att se om det finns möjlighet 
att få hjälp av kommunen att hitta en plats att starta upp 
Nynäshamns Hundungdom.  

Klubbjournal 

b Mötet diskuterar uträkningen av Årets 
Hundungdomsklubb. Mötet beslöt att årets HU-klubb 
ska delas ut i år. Natalie får i uppdrag att lägga upp ett 
dokument där alla i UR kan lägga in sina motiveringar.  
 

Årets 
Hundungdomsklubb 

c Mötet läser informationen från IDEA angående nytt 
kollektivavtal. Märta informerar om nyheterna efter 
förhandlingar mellan IDEA och Unionen.  

IDEA 
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§ 128 Mötet informerar att Ungdoms SM närmar sig. Lotta 
och Märta från kansliet kommer vara på plats, Natalie 
och Viktor från UR. Monter kommer finnas 
tillsammans med Studiefrämjandet. Överlämning av 
apportbock till nästa års arrangörer Gävle 
Hundungdom, är planerad att genomföras vid 
prisutdelningen på söndagen.   
 

Ungdoms SM 

§ 129 Natalie rapporterar från Rikslägret. Få deltagare i år, 22 
stycken. Alla deltagare och ledare är mycket nöjda med 
lägret. Maten kunde varit mer varierad och barnvänlig. 
Kansliet får i uppdrag att skicka utvärderingarna till 
ledarna.  
 

Rikslägret 

§ 130 Mötet går igenom Sveriges Hundungdoms socala 
medier konton, Instagram och Facebook. Mötet beslöt 
att uppmärksamma att Sveriges Hundungdom fått över 
1000 följare på instagram. Mål för 2018 är 1200 följare. 
Facebook har den 17 juli 2124 gilla. Målet 2018 är 2200 
gilla. Mötet går igenom facebook-schemat. 
 

Sociala medier 

§ 131  Utbildningar/kurser 

a Mötet informeras att en föreläsningsturné planeras 
under slutet av 2017-början av 2018 med fokus på ökad 
självkänsla. Samarbete kommer att ske med andra 
ungdomsorganisationer och Studiefrämjandet.  
 

Föreläsningsturné 

b Kansliet har tagit fram förslag på att genomföra en 
utbildning i Grundmodulen under hösten. Mötet beslöt 
att genomföra utbildningen.  
 

Grundmodul 

§ 132  Handlingkommittén 

a Mötet läste anteckningarna och lade dem till 
handlingarna. Nästa möte är den 24 augusti, Natalie 
deltar på mötet.  
 

Minnesanteckningar 

§ 133  Representantskapsmöte 

 

a Elisabeth rapporterar om planeringen inför 
Representantskapsmötet. Tema för kvällens middag är 
bestämt. Handlingarna kommer skickas ut i början av 

Planering 2017 
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augusti.  
 

b Mötet informerade att ingen nominering har inkommit. Maskotnåltagare 2017 

c Mötet går igenom verksamhetsberättelsen som nu är 
layoutad och klar.  

Verksamhetsberättelse 

d Mötet går igenom årsredovisningen och 
revisionsberättelsen och lägger dem till handlingarna.  

Årsredovisning 

e Elisabeth informera att hon gjort ett utkast till 
verksamhetsplan. Mötet går igenom verksamhetsplanen 
och beslöt att godkänna den. Verksamhetsbudgeten är 
inte klar och bordläggs till nästa möte.  
 

Verksamhetsplan och 
budget 

f Mötet beslöt att lägga propositionen till handlingarna. Propositionen 

g Mötet beslöt att godkänna föreslagen avgift till U-SM, 
vilket innebär oförändrad avgift.  

Avgift U-SM 

h Mötet läste förslaget på oförändrad medlemsavgift. 
Mötet beslöt att godkänna föreslagen medlemsavgift.  

Medlemsavgift 

§ 134 Finalen i Agria Freestyle Cup och Agria Rallylydnads 
Cup planeras genomföras under Stockholms 
Hundmässa. Dessutom sedvanliga handling tävlingar 
och SM i juniorhandling.   
 

Stockholms 
Hundmässa 

§ 135  
 

Djurens helg 

a Mötet går igenom förslag på aktiviteter i montern. 
Mötet beslöt att genomföra t-shirt målning, pins-
aktivitet och tipspromenad. Kansliet får i uppdrag att 
boka ett dubbelrum till Rebecca och Patrik.  
 

Aktiviteter monter 

§ 136 Mötet beslutar att bordlägga frågan till nästa möte.  MyDog 
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§ 137  Ekonomi 

a Mötet gick igenom aktuell ekonomisk rapport och 
lägger den till handlingarna.  

Rapport 

b Mötet gick igenom aktuell budget för klubbidrag och 
lägger den till handlingarna. 

Budget klubbidrag 

§ 138 Inga protokoll föreligger.  Protokoll övriga 
hundvärlden 

§ 139 Ingen övrig fråga är anmäld. Övriga frågor 

§ 140 Mötet gick igenom åtgärdslistan samt uppdaterade 
densamma. 

Uppdatering av 
åtgärdslistan 

§ 141 UR beslöt om omedelbar justering av punkten 131 b. Omedelbar justering 

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

Äenden som inte får 
offentliggöras.  

§ 143 Nästa möte sker som ett skypemöte den 19 augusti 
klockan 09:00.  

 

§ 145 Elisabeth tackade alla och avslutade mötet. Mötets avslutande 

Ordförande    Justerare 

Elisabeth Sterner   Anna Letfors 

Vid protokollet 

Märta Brandts 


