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Närvarande:
Natalie Johansson, ordförande
Victor Gustafsson, vice ordförande
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Frånvarande:
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Märta Brandts, kansliet
§ 92

Ordförande Natalie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet.

Mötets öppnande

§ 93

Mötet beslöt att utse Sofia Wickman Mörk att justera protokollet.

Val av justerare

§ 94

Mötet beslöt att godkänna dagordningen.

Fastställande och
godkännande av
dagordningen

§ 95

Alla delegater rapporterade vad som hänt sedan senaste mötet och
åtgärdslistan gicks igenom. Natalie och Victor rapporterade från SBKkongressen.

Ledamotsrunda
med åtgärdslista

§ 96
a

Föregående
mötesprotokoll
Mötet beslöt att lägga protokollet till handlingarna.

§ 97

Protokoll 4/2018
Kansli

a

Märta rapporterade om arbetet på kansliet och senaste
kanslipersonalmötet. Nu är de flesta på semester från kansliet och
kansliet har stängt under juli. I augusti väntas flera stora evenemang med
Ungdoms-SM och Djurens helg.

Rapport

b

Mötet gick igenom minnesanteckningarna från samarbetsmötet med Ulf
och Pekka. Flera trycksaker med information om Sveriges Hundungdom
kommer att komma under hösten.

Samarbete SKK

En enkät ska tas fram med frågor hur medlemmarna värdesätter sitt
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medlemskap. Mötet beslöt att Klara och kansliet tar fram ett förslag till
enkät tillsammans.
c

Mötet gick noggrant igenom sammanställningen av klubbenkäten.

Klubbenkäten
sammanställning

d

Märta informerade om Svenska Kennelklubbens projekt med syfte att
skapa mer kunskap om hund i samhället för nyanlända. En förfrågan har
kommit till Sveriges Hundungdom om att vara samarbetspartner.
Ungdomsrådet är mycket eniga om att projektet behövs men har
svårighet att hjälpa till där det nu är aktuellt. Om/när projektet kommer
spridas så diskuteras gärna frågan igen.

Projektplan VIFH

§ 98

Ungdomsrådet

a

Mötet gick igenom lokalklubbslistan och kontakt med klubbarna.
Årshjulet efterfrågas.

Lokalklubbar

b

Pysselboken är på gång.

Pysselbok

c

Mötet informerades om EOJ. Endast tre veckor innan tävlingen har
European Open
arrangören meddelat att platsen är flyttad. Elin Brodin kommer följa med Junior Agility
som landslagsledare.
Championship

d

Inträdesansökan godkändes och ungdomsrådet beslöt om
uppstartsbidrag.

Örebro Hundungdom

e

Inträdesansökan godkändes och ungdomsrådet beslöt om
uppstartsbidrag.

Umeå Hundungdom

f

Mötet diskuterade de olika förslagen kring samarbete med boken
Hundkul. Mötet beslöt att tacka ja till erbjudandet med boken som en
medlemsförmån.

Hundkul - Samarbete

g

Märta informerade om att Nora-Lindesberg HU haft uppstartsmöte.

Nora-Lindesberg
Hundungdom

Ungdomsrådet hälsade alla nya klubbar extra välkomna!
h

Mötet gick igenom och utvärderade helgen på Tullgarn. Kul event som
Utvärdering Tullgarn
var mycket välordnat. Mycket kö på lördagen. Svårt att göra leksaker med
de yngre barn. Få besökare inom vår målgrupp men bra med aktiviteter
och uppvisning.

i

Ett informationsbrev förelåg från Hörby Hundungdom där de tyvärr
aviserade om att de kanske behöver läggas vilande på grund av för få
engagerade.

Hörby Hundungdom
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§ 99

Skrivelser och
information

a

Natalie informerade om inbjudan till Tjänstehundens dag den 8
september. Mötet diskuterade om det kan vara aktuellt för klubbarna i
närheten (Uppsala HU, Enköping HU, Östhammar HU). Mötet beslöt
att bordlägga frågan tills mer information finns.

Inbjudning till
Tjänstehundens dag 8
september

b

Mötet läste informationen. Johanna B och Emilie är intresserade.
Johanna B och Emilie anmäler sig själva och meddelar kansliet om de
kommer delta.

Maktmötet

c

Natalie och Elin kommer delta enligt tidigare beslut. Enkäter har skapats
och kommer skickas ut till läns- och specialklubbar. Natalie fyller i
anmälningsblanketten för henne och Elin.

Länsklubbskonferens
29-30 september

d

En inbjudan har kommit om ett diskussionsmöte om medlemskap från
SBK. Eventuellt kan Natalie delta. Frågan bordläggs till nästa möte.

Inbjudan
diskussionsmöte SBK

e

Mötet noterade informationen och lade det till handlingarna.

Ändring av avgifter

f

Mötet noterade informationen och lade det till handlingarna

i

Inbjudan har kommit till LSU årsmöte. Anmälan stänger den 1
september. Johanna B anmäler sitt intresse för att åka. Frågan bordläggs
till nästa möte.

Inbjudan
Partsgemensamt
forum
LSU årsmöte

§ 100
a

Ekonomi
Mötet gick igenom ekonomirapporten noggrant, punkt för punkt.

§ 101

Rapport
Utbildning/verksam
het
Rapport

a

Märta informerade om aktuella utbildningar och aktiviteter. Alicia åker
ner som Sveriges Hundungdoms representant på prova-på dagarna i
Sölvesborg. Önskemål finns om freestyleinstruktörsutbildning och
agilityinstruktörsutbildning. Även förfrågan om grundmodul och
pusselkurs. Kansliet uppdrogs arbeta vidare.

b

Mötet gick igenom kommande läger för medlemmar som är mellan 16-25 Läger för äldre
år. Instruktörerna är nästan klara, inväntar sista svaret. Anmälan öppnar
inom kort.

c

Ett läger planeras med SBK 2019. Mötet beslöt att Alicia blir ansvarig
från UR i planeringen om läger 2019 med SBK. Kansliet skickar Alicias
kontaktuppgifter vidare till SBK.

Läger 2019 med SBK
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d

Vallägret är fullt. Lotta är representant en dag och Emilie är dag 2.
Intresse finns att även arrangera ett läger nere i Halland. Kansliet letar
plats och instruktör.

§ 102

Valläger

Repskap 2018

a

Mötet fick rapport från arbetsgruppen. Frida Sandegård och Moa
Källström har tackat ja till att sitta mötesordförande och vice
mötesordförande. Mötet beslöt att boka in middagen på Scandic hotellet
i Upplands Väsby. Klara meddelade att hon inte kommer närvara på
repskapet.

Rapport

b

Mötet gick igenom verksamhetsberättelsen sida för sida för att göra en
sista korrläsning.

Verksamhetsberättelse

c

Mötet gick igenom förslaget från Johanna B till motionssvar samt
genomförde några ändringar. Mötet beslöt sedan att godkänna
motionssvaret.

Motions svar

d

Mötet beslöt om maskotnålmottagare

Maskotnålmottagare

e

Mötet beslöt att ha aktiviteten Upp och Hoppa på repskapet.

Aktivitet

f

Mötet beslöt att Johanna och Natalie gör ett förslag till preliminärt
budget. Arbetsgruppen gör PM till repskapet. Mötet gick igenom
förvaltningsberättelsen och lade den till repskapshandlingarna.

Handlingar Preliminär budget

§ 103
a

Handlingkommittén
Mötet läste minnesanteckningarna och dessa lades till handlingarna.

§ 104
a

Minnesanteckningar
Ungdoms-SM

Märta läste Elins rapport till U-SM. Planeringen fortsätter. Mötet gick
igenom vilka som deltar från UR. Alicia kommer och arbetar i montern
på lördagen och Johanna B kommer på söndagen.

Rapport

Mötet diskuterade möjligheterna till att ändra U-SM reglerna så att
blandraser ska få delta i brukset på U-SM samt att man inte ska behöva
genomföra MH innan U-SM tävling. Mötet beslöt att Johanna B och
Natalie skriver ett regeländringsförslag till nästa möte.
b
§ 104

Mötet beslöt vilka som kan berätta om de olika sporterna i kortfilmerna
på U-SM.

Kortfilmer
Riksläger
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a

Klara rapporterade om rikslägret. 38 stycken deltagare. Acana/Orijen
och Agria sponsrar med fina presenter till alla deltagare.

Rapport

Mötet diskuterade olika möjligheter till ledare på rikslägret. Ett förslag
som uppkom var ett system att lära upp och vara miniledare (hjälpledare)
under första året för att sedan år två gå in som ledare själv. Ledare ska
planeras först innan deltagare får anmäla sig.
Mötet beslöt att utbildningsbidraget om 1000 kronor betalas ut till alla
ledare direkt efter rikslägret.
Märta informerade om samarbetet med Studiefrämjandet.
§ 105
a

Mötet gick igenom förfrågan från SBK att delta i deras aktivitetsring.
Funktionärer planeras.

§ 106
a

Stockholm
Hundmässa
SBK aktivitetsring
Djurens Helg

Rapport inför djurens helg. UR-mötet kommer var på Scandic Kista.
Mötet är planerat till eftermiddagen och kvällen på lördagen. Johanna K
meddelar att hon eventuellt inte kommer. Emilie är bortrest. Sofia och
Klara tävlar på dagen.

§ 107

Rapport

Sociala medier

a

Mötet gick igenom planeringen med instagram.

Instagram schema

b

Mötet gick igenom hemsidan och lämnade tips på förbättringar.

Hemsidan

Mötet läste: SKK CS nr 2/2018, SKK UK nr 3/2018, SKK AK nr
2/2018, SKK UKK nr 2/2018.

Protokoll från övriga
hundvärlden

Mötet lyfter två frågor.

Övriga frågor

Johanna K informerar om att Svensk Galopp har en populär familjedag
varje år, i år infaller det den 19 augusti i Göteborg. Mötet diskuterade
möjligheterna till att delta 2019.
Emilie lyfter frågan om Lydnadstruppen. Kansliet uppdrogs kolla med
SBK hur arbetet går.
§ 111

Mötet gick igenom åtgärdslistan och uppdaterade densamma.

Uppdatering av
åtgärdslistan

§ 112

Mötet beslöt att ingen punkt behövde omedelbar justering.

Omedelbar justering
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§ 113

Mötet beslöt att § Maskotnålmottagare inte får offentliggöras.

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

§ 114

Som tidigare beslutat är i samband med djurens helg den 11 augusti.

Nästa möte

§ 115

Mötesordförande tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet

Mötets avslutande

avslutat.

Mötesordförande

Justerare

Natalie Johansson

Sofia Wickman Mörk

Vid protokollet
Märta Brandts

