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UR 9/2017
Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms Ungdomsråds
telefonmöte den 19 augusti 2017
Närvarande:
Anna Letfors, vice ordförande
Debbie Hansson, skattmästare
Natalie Johansson, ledamot
Patrik Borgström, ledamot
Tilde Udin, suppleant
Johanna Berglund, suppleant

Anmält förhinder:
Elisabeth Sterner, ordförande
Rebecca Nygren, ledamot
Beatrice Granlund, ledamot
Jennifer Persson, ledamot

Protokoll:
Patrik Borgström
§ 150 Mötesordförande Anna Letfors öppnade
mötet.

Mötets öppnande

§ 151 Mötet beslöt att utse Patrik Borgström att föra Val av justerare och protokollförare
protokoll och Natalie Johansson att justera
detsamma.
§ 152 Mötet beslutade att godkänna och fastställa Fastställande av dagordning
dagordningen med tillägg.
§ 153 Ledamöterna gick igenom vad som hänt sedan Ledamotsrunda och Åtgärdslista
sist och åtgärdslistan gicks igenom.
§ 154 UR 10/2016, UR 6/2017, AU 1/2017,
UR 7/2017 lästes och lades till handlingarna.

Föregående mötesprotokoll

§ 155
a
En inbjudan till IDEA-dagen läggs till
handlingarna.

Inkomna skrivelser och information
IDEA-dagen

b

Reklamerbjudande Solvalla

Ett reklamerbjudande från Solvalla
diskuterades. Mötet beslöt att kansliet får i
uppdrag att kontrollera erbjudandet i detalj
och återkomma till UR.

§ 156
a
En rapport från kansliet gås igenom.

Kansliet
Rapport

b

Sponsoravtal

Mötet diskuterade olika förslag till ny
huvudsponsor. Patrik får i uppdrag att
tillsammans med kansliet ta in ett par olika
avtalsförslag

c
Sign.

Klubbar
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UR går igenom aktuell klubbförteckning om
hur läget ser ut för våra klubbar. Mötet
beslutade att Rebecca får i uppdrag att
tillskriva samtliga klubbar via mejl under
hösten.
§ 157
a

b

Ungdomsrådet
Hundklubb i Jönköping
Mötet diskuterade att en icke ansluten
Hundungdomsklubb använder sig av Sveriges
Hundungdoms logga/varumärke för sina
aktiviteter. Mötet beslutade att uppdra åt
Rebecca att återigen kontakta hundklubben.

Årets Hundungdomsklubb

UR diskuterade vilket pris vinnande klubb ska
få. Anna får i uppdrag att kontrollera
kostnaden för plakett/vandringspokal samt
eventuellt en prissumma. Mötet beslöt att
Årets Hundungdomsklubb är Skarpnäcks
Hundungdom. UR beslöt att budgetera 4000
kr i prissumma till vinnande klubb.
c

Mötet diskuterade olika möjliga aktiviteter för
att våra lokalklubbar ska kunna stödja
Musikhjälpen 2017.

d

Frågan om Hundborgarmärket bordläggs till
Hundborgarmärket 2018
senare möte. Kansliet har fått i uppdrag att
kontrollera möjligheten att dela ut märket utan
kostnad.

e

Mötet beslöt att Natalie Johansson deltar på
LSU:s årsmöte.

LSU:s årsmöte

§ 158
a
En kort utvärdering gjordes av årets U-SM i
Piteå.

Ungdoms SM
Utvärdering

b

Musikhjälpen

Mötet beslöt att tillfråga Rebecca om hon kan U-SM Gävle 2018
vara UR:s kontaktperson gentemot Gävle
Hundungdom angående U-SM 2018.

§ 159 Mötet diskuterade vår medverkan i de sociala
medierna, nu och i framtiden.

Sociala medier

§ 160
a
Anmälan till grundmodulen ligger ute på
hemsidan.

Utbildningar/kurser
Grundmodul

§ 161

Handlingkommittén

Sign.

Vice ordförande AL
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Natalie meddelar att kommittén har möte den
24 augusti. Både Natalie och Märta Brandts
§ 162 kommer att delta i mötet.
a

Representantskapsmötet
Planering 2017

b

Planeringen inför årets Representantskapsmöte
fortsätter.
Prisutdelning Årets Hundungdom

c

Mötet beslöt att bjuda in de pristagare som
ännu inte hämtat sina priser till middagen på
Repskapet.

Mötet beslöt att priset ska utdelas under
§ 163 middagen på Repskapet.

Årets Hundungdomsklubb
Stockholm Hundmässa

Mötet konstaterade att det kommer att bli fullt
med aktiviteter från Sveriges Hundungdoms
sida på SHM 2017. Alla i UR får i uppdrag att
kontrollera om de kan arbeta i montern under
§ 164 helgen.
Kennelfullmäktige
a
Deltagande
b

Märta Brandts har meddelat att hon kommer
att närvara som daggäst under KF-helgen.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till
§ 165 nästa UR-möte.
a

SAgiK:s motion
Djurens helg
Utvärdering

Patrik Borgström och Johanna Berglund
berättar kort om Djurens helg den 15-16
augusti och Sveriges Hundungdoms aktiviteter
§ 166 där.
MyDog 2018
Mötet beslöt att Anna Letfors får i uppdrag
att fråga Göteborgs Hundungdom om de vill
§ 167 dela monter med oss.
Mötet beslöt att Natalie och Elisabeth bildar
§ 168 en projektgrupp för nästa sommars Riksläger.
a
Den ekonomiska rapporten gås igenom och
§ 169 läggs till handlingarna.
§ 170 Inga protokoll fanns att tillgå.

Riksläger 2018
Ekonomi
Rapport
Protokoll från övriga hundvärlden
Övriga frågor

En medlem har frågat om vad som händer
med vandringspokalen till Bästa Distrikt på
framtida U-SM.

Sign.

Vice ordförande AL

Justerare NJ
Sidan 3 av 4

Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 9/2017
§ 171 Mötet beslöt att bordlägga frågan till nästa
möte.

Åtgärdslista

Åtgärdslistan uppdateras.
§ 172 Inga ärenden som behöver omedelbar
justering förelåg.

Omedelbar justering

§ 173 Mötet beslöt att § 156 b samt § 157 b inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat.

Ärenden som inte får offentliggöras

§ 174 Nästa ordinarie UR-möte är fredagen den 15
september på Elmia Scandic Hotell i
Jönköping.

Nästa möte

§ 175 Anna tackade de närvarande för mötet och
avslutade detsamma.

Mötets avslutande

Mötesordförande

Justerare

Anna Letfors

Natalie Johansson

Vid protokollet

Patrik Borgström

Sign.
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