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UR 10/2020
Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms ungdomsråd
via Zoom 2020-11-10
Närvarande:
Elin Brodin, ordförande
Roksana Jurenczyk, vice ordförande
Johanna Ambjörn, skattmästare
Johanna Berglund, ledamot
Mikaela Lönngren, ledamot
Märtha Hammarlund, ledamot
Disa Jacobsson, ledamot
Frida Rehnström, ledamot
Alva Söderlund, ledamot
Emma Lindquist, suppleant
Tilde-Lu Storm, suppleant

Frånvarande:

Protokoll:
Linda Widebeck, kansliet
§ 192

Ordförande Elin hälsade alla välkomna och förklarade

Mötets öppnande

§ 193

Mötet beslöt att utse Johanna A att justera protokollet.

Val av justerare

§ 194

Mötet beslöt att fastställda och godkända dagordningen.

Fastställande och
godkännande av
dagordningen

§ 195

Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan det senaste
mötet. Johanna B har börjat undersöka plats till Repskapet
2021 samt deltagit i ett möte med kansliet. Roksana har
deltagit i LSU:s representantskap där man bland annat
beslutade om en oförändrad medlemsavgift. Märtha har
deltagit i sitt första möte med Handlingkommittén som
adjungerad från Ungdomsrådet samt arrangerat en
träningsdag med Dala/Gävle Handlingteam som livesändes
på Sveriges Hundungdoms instagram. Johanna A berättade
om mötet som hon och Johanna B haft tillsammans med
Fanny och Linda på kansliet gällande organisationens
ekonomi.

Ledamotsrunda med
åtgärdslista

§ 196

mötet öppnat.

Föregående
mötesprotokoll
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a

Mötet läste UR 9/2020 varpå det godkändes och lades till
handlingarna.

§ 197

Protokoll 9/2020

Skrivelser och
information

a

Linda informerade om arbetet med dom digitala
broschyrerna genom företaget JS.

Digitala broschyrer

b

Mötet tog del av den första kallelsen gällande motioner till
Kennelfullmäktige 2021. Eventuella motioner ska vara inne
senast den 31 mars 2021. Mötet lyfte att motion angående
specialklubbsavgiften och Mikaela och Johanna B börjar på
ett underlag.

Motioner till KF

Elin lyfte att om man kommer på något vi bör motionerna
om, så ska man lyfta det vid kommande möte.
c

Linda informerade om broschyren som tas fram i
samarbete med Brukshundklubben. Broschyren syftar till att
öka samarbetet mellan lokala hundungdomsklubbar och
brukshundklubbar över hela Sverige.

Broschyr - samarbete

d

Mötet läste mejlet som inkommit från MUCF och Linda
informerade om hur kansliet jobbar med det.

Information från MUCF

§ 198

Kansliet

a

Linda rapporterade från arbetet på kansliet som jobbar
både hemifrån samt på kansliet. Bland annat så har
Specialklubben för Rhodesian Ridgeback kontaktat kansliet
för att teckna samarbetsavtal. Kansliet och Elin ser över
möjligheterna för ett besök på kontoret för att följa en
arbetsdag.

Rapport

b

Linda informerade från det senaste samarbetsmötet med
Ulf och Pekka.

Samarbetsmöte SKK
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c

Linda informerade från mötet med Acana/Orijen.

§ 199

Acana/Orijen

Ungdomsrådet

a

Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna. Några
ledamöter har varit i kontakt med sina klubbar och
resterande ska mejla ut den är veckan. Johanna B har
marknadsfört den nya facebookgruppen för ungdomar i
Skåne för sina klubbar.

Lokalklubbar

b

Ungdomsrådet tog del av informationen från mucf. Det
kommer under november månad betalas ut en extra
utbetalning där en stor del av utbetalningen ska tillfalla
lokalklubbarna.

Beslut extra utbetalning
MUCF

c

Linda presenterade medlemsstatistik i staplar med en
jämförelse mellan 2019 och 2020. Vi ser även denna månad
en ökning i antal medlemmar från 2019.

Medlemsstatistik

d

Linda informerade om hur arbetet med uppdateringarna i
medlemskapet inför 2021 ser ut. Mötet tog del av
informationen som skickats ut till länsklubbarna och nästa
steg är att kontakta länsklubbsmedlemmarna.

Medlemskapet 2021

e

Mötet informerades om kommande utbildningstillfälle med
studiefrämjandet. Mötet kom överens om att den 7
december kunde fungera för alla och Linda kontaktar Lisa.

Utbildning med
studiefrämjandet

f

Mötet diskuterade möjligheten till att förenkla
administrationen för att bilda förening. Det har tidigare
diskuterats hur vi kan skala ner processen och mötet tittade
på hur en annan förening har gjort.

Starta förening

Mötet delegerade till Elin och Johanna B undersöka hur det
ser ut inom andra ungdomsorganisationer med att bilda
förening.
g

Mötet tittade på olika förslag på samarbetspartner till
Sveriges Hundungdom.

Samarbetspartner
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§ 200

Ekonomi

a

Johanna A informerade att hon och Johanna B haft möte
med ekonomiassistent, Fanny samt Linda. Johanna A
presenterade ett underlag för hur utfall såg ut 2019 och hur
det ser ut idag.

Rapport

b

Johanna A föredrog bidragsbudgeten.

Bidragsbudget

§ 201

a

Utbildning/verksamhet

Kansliet informerade om att instruktörsutbildningen samt
Distriktsmästerskapen i junior handling är inställda. Besluten
grundar sig i det rådande läget med ökad smittspridning och
uppdateringen av lokala allmänna råd från
Folkhälsomyndigheten.

Rapport

Kan arrangemangen genomföras under våren kommer
deltagarna som varit anmälda till hösten ha förtur.
b

Mötet informerades om att den digitala utbildningen i
föreningskunskap på distans är publicerad.

§ 202

a

Föreningskunskap på
distans

Repskap 2020

Johanna B rapporterade att hon börjat undersöka plats för
Repskapet 2021, som genomförs den 11-12 september.
Linda lyfte även frågan om att tillsätta en arbetsgrupp som
ser över en revidering av Grundstadgan.
Mötet tillsatte en arbetsgrupp bestående Johanna A,
Roksana, Tilde-Lu, Mikaela. Mikaela väljs till
sammankallande i gruppen och tillfrågar även Natalie om att
vara med.

Rapport
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§ 203

a

Handlingkommittén

Mötet läste minnesanteckningar från det senaste mötet med
handlingkommittén.

§ 204

a

Minnesanteckningar

Riksläger

Linda informerade om att vecka 26 är bokad hos
Ånnaboda. Mötet beslutade att välja Roksana till
sammankallande i arbetsgruppen.

§ 205

Rapport

PR och sociala medier

a

Mötet informerades om instagram schemat och uppmanade Instagram schema
alla att fortsätta påminna veckans ansvarig.

§ 206

Protokoll från övriga hundvärlden bordläggs till kommande
möte där mer tid finns.

Protokoll från övriga
hundvärlden

§ 207

Mötet lyfte frågan lokalklubbarnas möjligheter till årsmöte
under 2021. Mötet beslutade att ta upp diskussioner vid
kommande möte under en egen punkt.

Övriga frågor

§ 208

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.

Uppdatering av
åtgärdslistan

§ 209

Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbart
justerades.

Omedelbar justering

§ 210

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

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

§ 211

Nästa möte planeras 12-13 december. Mötet kommer
troligtvis att hållas via zoom.

Nästa möte

§ 212

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och
förklarade mötet avslutat.

Mötets avslutande

Mötesordförande

Justerare

Elin Brodin

Johanna Ambjörn

Vid protokollet
Linda Widebeck

