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Mötesprotokoll fört vid Sveriges
Hundungdoms ungdomsråd
via telefon 2020-02-19
Närvarande:
Natalie Johansson, ordförande
Elin Brodin, vice ordförande
Johanna Berglund, skattmästare
Victor Gustafsson, ledamot
Roksana Jurenczyk, ledamot
Frida Rehnström, ledamot
Sophia Bartholomew, ledamot
Julia Wikström, suppleant

Frånvarande:
Disa Jacobsson, ledamot
Sofia Österdahl, ledamot

T.o.m. § 34 a
Alva Söderlund, suppleant
Protokoll:
Linda Widebeck, kansliet
§ 24

Ordförande Natalie hälsade alla välkomna och förklarade

Mötets öppnande

§ 25

Mötet beslöt att utse Alva att justera protokollet.

Val av justerare

§ 26

Mötet beslöt att fastställda och godkända dagordningen.

Fastställande och
godkännande av
dagordningen

§ 27

Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste
mötet samt gick igenom åtgärdslistan. Elin har haft möte
med arbetsgruppen för ung med hund i SBK samt jobbat
med förarbete inför rikslägret. Även Roksana deltog på
mötet. Alva ska delta på mötet för redaktionsrådet (onsdag).
Julia har hoppat in som kassör i Gävle Hundungdom. Victor
har jobbat på med arbete inför rikslägret. Natalie har haft sin
intervju med LSU inför utbildningen ung med makt.

Ledamotsrunda med
åtgärdslista

mötet öppnat.

§ 28

a

Föregående
mötesprotokoll

Mötet läste UR 1/2020 varpå det godkändes och lades till
handlingarna.

Protokoll 1/2020
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§ 29

Skrivelser och
information

a

Kansliet informerade om senaste mötet med LSU och
ungdomsrörelsen. Mötet läste mötesanteckningarna.

Mötesanteckningar LSU

b

Information från MUCF förelåg. Mötet läste informationen.

MUCF

c

Natalie informerade mötet om arbetet inom NKU Youth.
Mötet är bokat till den 18 april på kansliet.

NKU Youth

d

Mötet läste inbjudan till Svenska Brukshundklubbens
kongress samt bekräftade att kansliet anmäler Victor och
Elin som delegater senast den 9 mars.

SBK Kongress

e

Mötet läste nyhetsbrevet.

Föreningskommittén

f

Lästes och lades till handlingarna.

Hundens vecka

§ 30

Kansliet

a

Linda rapporterade från arbetet på kansliet. Linda har
deltagit i mötena med LSU och MUCF.

Rapport

b

Linda informerade om senaste mötet med Svenska
Kennelklubbens ledning som bland annat omfattade
propositionen till repskapet.

Samarbetsmöte SKK

§ 31

Ungdomsrådet
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a

Mötet gick igenom lokalklubbskontakterna.

Lokalklubbar

b

Natalie informerade att hon blivit antagen till utbildningen
ung med makt. Utöver studier så tilldelas alla en mentor att
fortsätta jobba med.

LSU – ung med makt

c

Roksana och kansliet tar fortsatt kontakt med klubben.

Höganäs

d

Mötet läste yrkandet till Disciplinnämnden.

Medlemsförfrågan

e

Mötet jämförde medlemsstatistik från 2017, 2018 och 2019.

Medlemsstatistik

f

Mötet diskuterade arbetet med att bilda kommittéer samt
vad för alternativ som finns till arbetsgrupperna. Natalie tar
med sig informationen till utbildningen ung med makt.

Kommittéer

g

Mötet läste det senaste protokollet från mötet med ung med
hund i SBK.

Ung med hund i SBK

h

Johanna informerade om arbetet med att sammanställa
resultaten för Årets Hundungdom.

Årets Hundungdom

§ 32

Ekonomi

a

Linda och Johanna föredrog hur tidigare fördelning av
bidraget sett ut.

Rapport

b

Linda och Johanna informerade att ett möte är inplanerat
på kansliet den 25 februari där ett förslag till bidragsbudget
kommer tas fram och presenteras på kommande möte.

Bidragsbudget
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§ 33

Utbildning/verksamhet

a

Kansliet informerade om kommande utbildningar. Ett
eventuellt samarbete med i ett av SBKs projekt
presenterades.

Rapport

b

Kansliet informerade att en aktivitetspromenad är
inplanerad under sportlovet. Till dagens datum har inga
anmälningar inkommit.

Sportlovskul

c

Linda informerade om hur arbetet går med instruktörer till
lägret tillsammans med SBK. Det saknar en instruktör som
kommer att lämna besked inom kort.

Läger tillsammans med
SBK

d

Linda informerade att anmälan till vallägret 2-3 maj nu är
öppen.

Valläger 2020

e

Linda informerade om kommande instruktörsutbildning.

Instruktörsutbildning

§ 34

Repskap 2020

a

Arbetsgruppen planerar in ett möte framöver.

b

Alla uppmanas att fylla i sitt deltagande under 2019 för
Verksamhetsberättelse
verksamhetsberättelsen. Kansliet har skickat ut underlaget till
tidigare ledamöter för att fylla i sitt deltagande.

c

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

Rapport

Proposition (MUCF)
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§ 35

e

Handlingkommittén

Mötet läste minnesanteckningar från det senaste mötet med
handlingkommittén.

§ 37

a

Riksläger

Elin rapporterade att gruppen ska ha möte under nästa
vecka. Arbetsgruppen önskade en mer detaljerad offert från
campingen och delegerade kansliet att begära detta.

Rapport

Elin föredrog budget för rikslägret. Mötet beslöt att
godkänna budgeten för rikslägret 2020.

Budget

§ 38

a

Minnesanteckningar

Ungdoms-SM 2020

Linda informerade om arbetet med Ungdoms-SM.

§ 39

Rapport

PR och sociala medier

a

Mötet informerades om instagram schemat och uppmanade Instagram schema
alla att fortsätta påminna veckans ansvarig. Kom ihåg att
byta med varandra om man inte kan. Linda har tagit fram ett
förslag för framtida arbete i Trello som samtliga bjuds in till.

§ 40

Protokoll från övriga hundvärlden bordläggs till kommande
möte.

Protokoll från övriga
hundvärlden
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§ 41

Inget att rapportera.

Övriga frågor

§ 42

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.

Uppdatering av
åtgärdslistan

§ 43

Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbar justering.

Omedelbar justering

§ 44

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

§ 45

Nästa möte planeras 15 mars på Sveriges Hundungdoms
kansli.

Nästa möte

§ 46

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och
förklarade mötet avslutat.

Mötets avslutande

Mötesordförande

Justerare

Natalie Johansson

Alva Söderlund

Vid protokollet
Linda Widebeck

