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§1

Ordförande Natalie hälsade alla välkomna och förklarade

Mötets öppnande

§2

Mötet beslöt att utse Elin att justera protokollet.

Val av justerare

§3

Mötet beslöt att fastställda och godkända dagordningen.

Fastställande och
godkännande av
dagordningen

§4

Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste
mötet samt gick igenom åtgärdslistan. Roksana har kontaktat
sina klubbar och har börjat arbeta med underlaget för
samarbete med studiefrämjandet på lokalklubbsnivå.
Johanna har avslutat HEL och berättade vad som skett
under sista träffen. Julia har kontaktat sina klubbar. Elin har
haft uppstart med rikslägergruppen samt deltagit på mötet
med SBK angående den nya arbetsgruppen.

Ledamotsrunda med
åtgärdslista

mötet öppnat.

Disa har varit med i uppstartsmötet för rikslägret samt
deltagit på Sweden International Horse Show tillsammans
med Alva och Johanna. Natalie rapporterade att hon och
Johanna har bokat in möte för att påbörja arbetet med HEL.
§5

Föregående
mötesprotokoll
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a

Mötet läste UR 8/2019 varpå det godkändes och lades till
handlingarna.

§6

a

Protokoll 8/2019

Skrivelser och
information

Information från MUCF förelåg. Mötet läste informationen
samt beslöt att stadgarna bör undersökas genomgående och
tillsatte en arbetsgrupp bestående av Natalie, Roksana och
Johanna tillsammans med kansliet.

Beslut MUCF

Mötet delegerade kansliet att kontakta handläggaren på
MUCF för utförligare information kring beslutet.
b

Lästes och lades till handlingarna.

c

Linda informerade att samarbetsavtalet mellan Svenska
Uppsägning av avtal
Kennelklubben och Sveriges Hundungdom har sagts upp för
att under 2020 omförhandlas.

d

Lästes och lades till handlingarna.

Regelrevidering SAgiK remiss 2

e

Linda informerade om LSU:s utbildning för unga med
makt. Mötet beslutade att Natalie anmäler sig till
utbildningen och att Linda undersöker möjligheten.

LSU - ung med makt

f

Lästes och lades till handlingarna.

Uppstartsbrev SKKs
valberedning

g

Lästes och lades till handlingarna. Kansliet meddelande att

Skrivelse SAgiK

h

Mötet lästes Östra Svealands inbjudan till årsmöte som äger Östra Svealands distrikts
rum den 28 mars. Johanna deltar och förhoppningsvis någon årsmöte
från kansliet.

dom inte tagit emot något svar från SAgiK.

Avgifter SKK

Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 1/2020
i

Linda informerade om Raoul Wallenberg Academy som
tillsammans med Stiftelsen Fryshuset jobbar i ett projekt för
att stärka demokrati och organisation. Målet är att skapa en
plattform för ungdomar att utrycka detta.

Non-Silence Generation

Plattformen ger föreningar möjlighet att profilera sig och
därmed ge ungdomar möjlighet att matcha med en förening
som passar dom.
j

Mötet läste igenom kassörshandboken som har skickats ut
till alla lokalklubbar.

Kassörshandboken

k

Mötet läste information angående beställningar av
broschyrer under 2019.

Beställningar 2019

l

Lästes och lades till handlingarna.

Utbildningar avel och hälsa

m

Mötet läste inbjudan till regelkonferens.

Inbjudan regelkonferens

n

Natalie informerade mötet om arbetet inom NKU Youth.
Natalie har haft kontakt med de andra länderna angående
kommande möte i Sverige. Förslaget är 18 april på kansliet.

NKU Youth

o

Mötet läste SBK-info och noterade bland annat datum för
kongressen 2020 som kommer att äga rum 16-17 maj i
Sundsvall, Södra Berget. Elin och Victor visade intresse för
att delta som delegater. Sista anmälningsdag är 9 mars.

SBK-info

p

Mötet läste sammanställning från de två enkäterna som
kansliet och ungdomsrådet besvarat. Natalie rapporterade
även om ungdomsrörelsens siffror i stort som LSU
sammanställt.

LSU – Hållbart
Engagemang och
Ledarskap

§7

a

Kansliet

Linda rapporterade från arbetet på kansliet. Bland annat så
pågår medarbetarsamtal och ett kvarstår. Förfrågan om att få
arrangera tävlingar under Stockholm Hundmässa har
skickats till chefen för tävlingsavdelningen på SKK. Kansliet

Rapport
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ska boka in en planeringsdag för att få en struktur för vad
som ska göras under våren.

b

Linda informerade om kansliet besök hos Tree of Pets
vecka innan Stockholm Hundmässa.

Möte/presentation
Acana/Orijen

c

Linda informerade om den senaste lunchdialogen med
studiefrämjandet. Mötet läste även kallelsen till kommande
dialog.

Lunchdialog
Studiefrämjandet

§8

a

Ungdomsrådet

Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna. Mötet
uppdaterade listan över lokalklubbar och samtliga
uppmanades att kontakta sina klubbar. Kansliet informerade
att Karlstad Hundungdom är igång med en ny styrelse samt
att Njudung Hundungdom är på gång att ha ett
uppstartsmöte.

Lokalklubbar

Mötet undersökte även klubbar som är i behov av hjälp och
upprättade en plan för vad vi kan hjälpa med. Identifierade
en klubb som bör läggas vilande på kommande möte.
b

Mötet undersökte hur många som kallat till årsmöte och
hur många som sökt LOK-stöd. Samtliga klubbar bör
kontaktas för att påminna om att söka LOK-stöd för
höstterminen.

c

Roksana informerade om att hon har kontakt med Höganäs Höganäs
som är positiva till att starta upp en lokal
hundungdomsklubb.

d

Linda informerade att kansliet fått in ett ärende angående
Medlemsförfrågan
tidigare medlem från Disciplinnämnden. Mötet betonade att
väsentlig information saknades för att kunna yttra sig och
beslöt att kansliet får kontakta sekreteraren i nämnden för att
efterfråga mer underlag. Därefter tas beslut via mejl för att
kunna återkoppla till nämnden inom utsatt tid.

Årsmöten och LOK-stöd
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e

Mötet beslöt att bordlägga punkten till kommande möte.

Medlemsstatistik

f

Mötet diskuterade arbetet med att bilda kommittéer samt
beslöt att bordlägga punkten till kommande möte.

Kommittéer

g

Mötet läste den senaste informationen gällande
arbetsgruppen. Linda sammanställer informationen i ett
google dokument som arbetsgruppen kan ta del av. Inför
kommande telefonmöte skickar kansliet ut förfrågan till hela
UR om man har synpunkter på underlaget.

Arbetsgrupp
ungdomsverksamhet SBK

h

Linda informerade att anmälan till Årets Hundungdom
2019 är nu stängd och Johanna påbörjar arbetet med att
sammanställa resultatet som presenteras i vår.

Årets Hundungdom

§9

Ekonomi

a

Linda och Johanna föredrog ekonomirapporten. Linda
rapporterade att Fanny jobbar på med bokslutet för 2019
och att det snart är klart. Möte planeras mellan Johanna och
Fanny.

Rapport

b

Linda och Johanna informerade att nu när vi fått besked
om bidrag så kan bidragsbudgeten upprättas. Mötet
undersökte utfallet för 2019.

Bidragsbudget

§ 10

a

Utbildning/verksamhet

Kansliet informerade att det varit många mässor senaste
månaderna. Sweden International Horse Show, Stockholm
Hundmässa och MyDog. Linda tackar alla för deras hjälp
under de förstnämnda mässorna.
Kansliet gav förslag på hur vi kan få in aktiviteter från
lokalklubbarna. Linda skickar ut till lokalklubbarna.

Rapport
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b

Mötet utvärderade Sweden International Horse Show där
kansliet deltog tillsammans med Johanna, Alva och Sophia.

SIHS

Mötet delegerade till Linda att förmedla det till Agria.
c

Linda informerade om utvärderingarna för lägret 2019.
Vidare berättade Linda om planeringen inför 2020 där
arbetet varit pausat med tanke på mässor och ledighet.
Tyvärr ingen instruktör som sagt ja än. Kansliet har mejlat
Janna angående anmälningsavgiften.

Läger tillsammans med
SBK

Mötet positiva till att arrangera specialsök istället för
nosework.
d

Linda informerade att kansliet undersökt möjligheter till ny
plats för valläger 2020.

Valläger 2020

e

Linda informerade att kansliet varit nere under MyDog för
att arrangera final i Agria Freestyle Cup samt delat ut pris till
årets junior handler 2019.

MyDog 2020

f

Mötet läste informationen som kansliet fått från Blå
stjärnan. Mötet är positiva till informationen men
delegerade till kansliet att be om mer information innan
beslut kan tas.

Blå stjärnan

§ 11

Repskap 2020

b

Mötet diskuterade plats för Repskapet 2020 och
undersökte ett flertal offerter. Mötet beslutade att
representantskapet ska vara i Nyköping och inväntar en till
offert innan beslut tas.

Plats

c

Alla uppmanas att fylla i sitt deltagande under 2019 för
verksamhetsberättelsen. Mötet upprättade även ett underlag
för 2020 som kan börja fyllas i.

Verksamhetsberättelse

d

Mötet diskuterade underlaget från MUCF. Arbetsgruppen
presenterar sitt arbete vid nästkommande möte.

Proposition (MUCF)
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§ 12

a

Handlingkommittén

Mötet informerades om förändringarna i
Handlingkommittén då Torbjörn och Helen lämnat
kommittén. Ny ordförande är Lotten.

Kommittén

Arbetsgrupper har skapats inom kommittén som ska jobba
med alla kommande aktiviteter under året.
b

Mötet läste beslutet och la det till handlingarna.

Beslut om SM-kval

c

Mötet noterade att det finns några justeringar som bör
göras i budgeten, gällande formalia. Budgeten presenteras på
nytt på kommande möte.

Budget

d

Mötet noterade att de läst verksamhetsberättelsen och lade
dem till handlingarna. Mötet tackade också för ett bra och
snabbt jobb.

Verksamhetsberättelse

e

Mötet läste minnesanteckningar från de senaste tre mötena
med Handlingkommittén.

Minnesanteckningar

§ 13

a

Stockholm Hundmässa

Mötet utvärderade Stockholm Hundmässa.

§ 14

a

Utvärdering

Riksläger

Elin rapporterade att senaste mötet med arbetsgruppen
skedde i november. Positiva till att ha en
pepp/utbildningsdag under söndagen innan lägret börjar på
måndagen. Sökandet efter ledare är under kontroll och
kansliet behöver inte lägga ut information på hemsidan. Elin
presenterade även några förslag till inköp som kansliet
undersöker.

Rapport

Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd UR 1/2020
b

Mötet beslöt att lägga anmälningsavgiften vid samma avgift
som förra året.

§ 15

a

Anmälningsavgift

Ungdoms-SM 2020

Linda informerade att Uppsala Hundungdom påbörjat
arbetet och att dom är en stor arbetsgrupp.

§ 16

Arrangör

PR och sociala medier

a

Sveriges Hundungdom har vid dagens datum 1666 följare.
Instagram schema
Mötet informerades om instagram schemat och uppmanade
alla att fortsätta påminna veckans ansvarig. Kom ihåg att
byta med varandra om man inte kan. Linda tar fram förslag
på ett underlag i Trello.

§ 17

Mötet läste följande protokoll:
DN-ärenden
AG-ES nr 5
FK nr 5
Kennelfullmäktige
Länsklubbsfullmäktige
CS nr 5
UK nr 4
UtstK nr 5
CS nr 6
CS nr 7
FK nr 6
JhK nr 4
Ptk nr 2
UK nr 5
DK nr 5
I protokollen noterades följande:
Kennelfullmäktige: motion angående
ungdomsmedlemskapet
Länsklubbsfullmäktige: fastställt avgift för junior handling till
150 kr
UK nr 4: Information om Sveriges Hundungdom
kommande utbildningar

Protokoll från övriga
hundvärlden
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CS: rapport från kommittéerna där Sveriges Hundungdom
nämns i relation till föreningskommittén

§ 18

Övriga frågor

§ 19

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.

Uppdatering av
åtgärdslistan

§ 20

Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbar justering.

Omedelbar justering

§ 21

Mötet beslöt att det inte fanns någon punkt som inte kan
offentliggöras.

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

§ 22

Mötet bokade in styrelsemöten för hela året. Nästa möte
planeras 19 februari via telefon.

Nästa möte

Årets mötesdatum:
telefonmöten 18:30
19 februari – via telefon
21 mars – fysiskt
25-26 april – fysiskt tvådagars
26 maj – telefon
17 juni – telefon
7 augusti – fysiskt under U-SM
18 september – fysiskt i samband med Repskapet
§ 23

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och
förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Justerare

Natalie Johansson

Elin Brodin

Mötets avslutande
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Vid protokollet
Linda Widebeck

