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§ 134

Ordförande Natalie hälsade alla välkomna och förklarade

Mötets öppnande

§ 135

Mötet beslöt att utse Sofia att justera protokollet.

Val av justerare

§ 136

Mötet beslöt att fastställda och godkända dagordningen.

Fastställande och
godkännande av
dagordningen

§ 137

Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste
mötet samt gick igenom åtgärdslistan. Då aktiviteter varit
inställda under sommaren har styrelsemedlemmarna haft det
lugnt. Johanna har jobbat med ett förslag till budget. Alva
har arbetat med underlag till Årets Hundungdomsklubb
2019.

Ledamotsrunda med
åtgärdslista

mötet öppnat.

§ 138

a

Föregående
mötesprotokoll

Mötet läste UR 6/2020 varpå det godkändes och lades till
handlingarna. Mötet noterade att det blivit ett fel i årtal
under §121 a, rätt årtal ska vara 2020 gällande Djurens Helg.

Protokoll 6/2020
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b

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

§ 139

AU 1/2020

Skrivelser och
information

a

Mötet läste informationen och noterade de nya
uppdateringarna gällande covid-19.

Information från CS

b

Mötet läste informationen och noterade att
regelkonferensen 2020 är inställd.

Regelkonferens SBK

c

Mötet läste sommarbrevet från Utställningskommittén.

Sommarbrev från
Utställningskommittén

§ 140

Kansliet

a

Linda rapporterade från arbetet på kansliet där personalen
haft semester under juli månad. Under augusti återgår
samtliga till arbetet.

Rapport

b

Linda informerade från mötet med Acana/Orijen angående
uppdatering av samarbetsavtal.

Möte med Acana/Orijen

§ 141

a

Ungdomsrådet

Mötet lyfte frågan om lokalklubbskontakterna. Mötet
Lokalklubbar
betonade hur flitiga lokalklubbarna varit under sommaren
med att uppdatera sina sociala medier och att hålla aktiviteter
för sina medlemmar. Det är glädjande att lokalklubbar kan
bemöta medlemmarnas önskemål när den centrala
verksamheten fått ställa in läger och aktiviteter.
Mötet betonade även vikten av att påminna lokalklubbarna
att anmäla delegater till repskapet.
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b

Mötet diskuterade arbetet med projektgrupperna.

Projektgrupper

c

Linda informerade om kansliets arbete med att
sammanställa klubbenkäten. Mötet läste informationen.

Sammanställning
klubbenkät

d

Kansliet informerade om arbetet med att skapa en grupp på
facebook för medlemmar.

Grupp för medlemmar

§ 142

Ekonomi

a

Johanna informerade om att hon påbörjat arbetet med en
budget till repskapet.

Rapport

b

Mötet undersökte på bidragsbudgeten och noterade dom
aktiviteter som blivit inställda på grund av det rådande läget.

Bidragsbudget

§ 143

Utbildning/verksamhet

a

Kansliet informerade om kommande aktiviteter. Bland
annat jobbar Lotta med att arrangera ett valläger och kansliet
planerar en vattenaktivitet under augusti.

Rapport

b

Linda informerade om läget med Stockholm Hundmässa.

Stockholm Hundmässa

c

Linda rapporterade om arbetet med ung ledare.

Ung ledare

d

Mötet läste informationen om Hundmarschen som
arrangeras av SBK men med hjälp av Sveriges
Hundungdom.

Hundmarschen
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e

Mötet läste informationen om den inplanerade aktiviteten.

§ 144

Vattenkul

Repskap 2020

a

Linda informerade om de senaste uppdateringarna gällande
repskapet.

Rapport

b

Mötet diskuterade propositionen gällande grundstadgan
och Natalie förbereder ett underlag till repskapet.

Proposition

c

Mötet gick igenom inkomna motioner och beslutade
angående dessa.

Handlingar

Mötet diskuterade en förändring i upprättandet av
verksamhetsplan och delegerade till Roksana att arbeta med
denna.
d

Mötet diskuterade nomineringarna till maskotnålen och
beslutade om mottagare.

Maskotnålmottagare

e

Mötet diskuterade Årets Hundungdomsklubb 2019. Alva
och Sofia fortsätter arbetet med detta inför nästa möte.

Årets Hundungdomsklubb

§ 145

a

§ 146

Handlingkommittén

Mötet läste minnesanteckningar från det senaste mötet med
handlingkommittén.

Minnesanteckningar

Riksläger
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a

Linda lyfte några problem gällande förslaget på datum som
togs fram vid förra mötet. Kansliet inkommer med ett nytt
önskemål om vecka till nästkommande möte.

§ 147

Rapport

Ungdoms-SM 2020

a

Linda rapporterade att hon har fortsatt kontakt med
arrangör, Uppsala Hundungdom, men att nytt datum inte är
helt satt än.

Rapport

b

Mötet diskuterade en fråga som inkommit från Uppsala
Hundungdom gällande guldbiljetterna från 2019. Mötet
beslutade att guldbiljetterna vandrar vidare till 2021.

Guldbiljetterna

§ 148

PR och sociala medier

a

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

§ 149

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

Protokoll från övriga
hundvärlden

§ 150

Inga övriga frågor.

Övriga frågor

§ 151

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade.

Uppdatering av
åtgärdslistan

§ 152

Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbart
justerades.

Omedelbar justering

§ 153

Mötet beslöt att § 144 c samt §144 d 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

§ 154

Nästa möte planeras 3 september 18.00 via google meets.

Nästa möte

§ 155

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och
förklarade mötet avslutat.

Mötets avslutande

Mötesordförande

Justerare

Natalie Johansson

Sofia Österdahl

Vid protokollet
Linda Widebeck

