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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) 
fredagen den 1 april 2022. 
 
Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Märta Brandts (ordf), Pamela Abrahamsson, Hans Balstedt, Susanne Nilsson, Johan 
Sandström (på distans) 
 
Adjungerade: Lisa Holmberg (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges 
Hundungdom), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson 
Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 
 
Anmält förhinder: Agneta Olsson (Svenska Brukshundklubben) 

 
Protokoll: Nina Berggren  
 
§ 27 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till UKs nya ledamot, 
Pamela Abrahamsson. Ledamöterna presenterade sig för varandra varefter mötet 
förklarades för öppnat.  
 

§ 28 Val av justerare 

Susanne Nilsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 29 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 30 Föregående protokoll 

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 1-2022, gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna. 
 

§ 31 Information från ordföranden 

Ordföranden ser fram emot samarbetet i kommittén under verksamhetsperioden. 
Diskuterades hur arbetet på bästa sätt kan ske. Den nya omarbetade delegationen för 
kommittén syftar till att tydliggöra mandat och de mål som gäller för kommittén. 
 
Förelåg kommitténs delegation för nya verksamhetsperioden (1 mars 2022 – 31 december 

2023). Informerade ordföranden om innebörden av de olika dokumenten. Diskuterade 
kommittén ingående de kontinuerliga och tidsbestämda uppdragen inför upprättande 
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av en handlingsplan.  
 
Informerade ordföranden från möte med Landsbygdsnätverkets kompetensråd samt 
myndigheten för yrkesskolan (MYH). MYH önskar ett möte med UK för att diskutera 
utbildningsbehov och utvecklingen inom hundområdet. Uppdrogs till ordföranden, 
Susanne Nilsson samt sekreteraren att närvara vid möte med MYH.  
 
§ 32 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera.  
 

§ 33 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Inget att rapportera. 
 
§ 34 Information från Studiefrämjandet 

Lisa Holmberg informerade om årets inspirationsföreläsning för instruktörer som 
Studiefrämjandet arrangerar. Anna Håkansson har tillträtt som ny 
förbundsordförande. Lisa framförde önskemål att SKK är mer synliga under Hundens 
Vecka (V37). Ett förslag som framkom var att SKK centralt presenterar organisationen i 
en digital föreläsning. För att nå ut till SKKs länsklubbar föreslogs Lisa kontakta 
ordförande i länsklubbarnas nätverk.  
 
§ 35 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade om tre digitala utbildningar som tagits fram, Ny i 
styrelsen, Ungdomspaketet samt Starta klubb. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 36 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Agneta Olsson är inte närvarande men har lämnat en skriftlig rapport över SBKs 
aktuella verksamhet.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 37 Information från sekreteraren 

För kommitténs kännedom förelåg brev rörande SKKs ställningstagande rörande 
situationen i Ukraina. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 38 Distansutbildning i hundens beteende   
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Informerade kansliet att ytterligare grupper startade 16e och 30e mars 2022. För 
kännedom förelåg utvärderingar från 2021-års kurser.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 39 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
Arbetsgruppen informerade om planeringen av höstens (24-25/9) handledarutbildning, 
för SKKs uppfödarutbildning i fysisk studiecirkelform. Kansliet meddelade att klubbarna 
informerats om datum för utbildningen och att inbjudan kommer skickas ut senare 
under våren.   
 
Distansutbildning 
Informerade kansliet att fortsatt utbildning av de nya distanshandledarna planeras ske 
i samband med höstens fysiska handledarutbildning (24-25/9). För kännedom förelåg 
utvärderingar från 2021-års kurser.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 40 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs  

För kännedom förelåg utvärderingar från 2021-års kurser.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 41 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att utbildningen ”pausats” på grund av att den behöver 
uppdateras. Kontakt har tagits med FK för att diskutera utbildningen. Värt att tänka på 
är att både Studiefrämjandet och Sveriges Hundungdom har befintliga utbildningar i 
ämnet. 
 
För kännedom förelåg utvärderingar från 2021-års kurser.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 42 Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende (KHM) 

Informerade kansliet att ytterligare en grupp startade 30e mars 2022. För kännedom 
förelåg utvärderingar från 2021-års kurser.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 43 Engelska för ringsekreterare (UtstK) 
För kännedom förelåg utvärderingar från 2021-års kurser.   
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Med anledning av att efterfrågan på utbildningen är begränsad föreslog kansliet att 
utbildningen omarbetas till en självstudiekurs. Diskuterade ledamöterna förslaget samt 
uppdrog till kansliet att arbeta om utbildningen till en självstudiekurs istället. 
 
§ 44 Brush-up SKKs centrala distanshandledare 
Kansliet tog upp frågan om brush-up för samtliga SKKs centrala distanshandledare. 
Beslöt ledamöterna arrangera en sådan brush-up under våren 2023.  
 
§ 45 SKKs Hundägarutbildning  
Informerade kansliet att närmare 90 personer hittills köpt utbildningen.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 46 SKK Play för uppfödare  
Rapporterade arbetsgruppen från sitt möte där frågan diskuterats. Mikaela Persson 
Wallenius informerade om kansliets projekt ”uppfödarresan”. Ett projekt som kan 
sammanlänkas med UKs projekt SKK Play för uppfödare. Uppdrogs till arbetsgruppen 
att arbeta vidare med den tanken.   

 
§ 47 UKs pågående distansutvecklingsprojekt 

- Marktjänst på utställning/prov/tävling  
Diskuterade ledamöterna projektet samt hur man på bästa sätt kan använda 
materialet. Uppdrogs till samtliga ledamöter att till nästa möte fundera över 
frågan.  
 

- Etik & Moral  
Informerade ordföranden att hon numera ingår i arbetsgruppen. Beslöt 
ledamöterna att målgrupp för utbildning är funktionärer och förtroendevalda. 
Arbetsnamn är ”Hur blir vi den bästa medlemmen”.  
 

- Pilotutbildning på gymnasienivå  
Hanna Casell, Realgymnasiet samt Ulf Uddman, DYN, hälsades välkomna till 
mötet. Hanna inledde med en presentation av Realgymnasiets upplägg och mål 
med pilotutbildningen till hundfrisör. Utbildningen kommer erbjudas på två av 
Realgymnasiets skolor, Borlänge och Sundsvall, till höstterminen 2022. 
 
Ulf informerade om Djurbranschens yrkesnämnd (DYN) och att han fortsatt är 
vald som ordförande. Då Ulf lämnat sitt arbete som VD för SKK behövs en ny 
SKK representant i DYN. Nästa möte i DYN sker i juni 2022 då en ny SKK 
representant bör vara utsedd. 
 
Riksdagen har beslutat att betyg i enskilda kurser kommer ersättas med ämnes 
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betyg från 1 juli 2025. SKK behöver diskutera vilka kunskaper som är rimligt att 
en gymnasieelev ska ha, för att uppfylla SKKs kvalitetskrav på personer som 
arbetar i hundrelaterade yrken. SKK har idag inget egentligt kvalitetssäkrande 
arbete men med tanke på den ökning av hundrelaterade yrken som sker, bör 
SKK möjligen ha det enligt Ulf.  
 
Ulf föreslår att SKK, med hjälp av projektstöd från Allmänna arvsfonden, 
anställer en person som arbetar med frågan om kvalitetssäkring av 
hundrelaterade yrken.  

 
Tackade ledamöterna Hanna och Ulf för intressant information och  
diskussioner. 
 

- Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal  
Inget nytt att rapportera i dagsläget. Ida Sönnergren återkommer till 
kommittén vid nästkommande möte. 

 

§ 48 Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt 

- Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Cilla Hamfelt, KHM, hälsades välkommen till mötet. Cilla presenterade 
utbildningen om rädsla hos hund, samt informerade om status för slutförandet.  
 
Ledamöterna tackade Cilla för en intressant presentation och framförde 
önskemål att ingå i testgruppen innan utbildningen lanseras.  
 

- Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 
Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius om status för 
samarbetsprojekten med UtstK.  
 

- Digital utbildning riktad till jakthundsägare (JhK) 
Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius om arbetet med  
utbildningsprojektet med JhKs arbetsgrupp rörande digital utbildning riktad till 
jakthundsägare.  
 

§ 49 Ekonomi. 

Kommitténs resultatrapport för januari – tom februari gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna.  
 

§ 50 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum på distans måndagen den 20 juni, kl. 09.30 – 12.00. 
 
Beslöt kommittén ändra datum för mötet i augusti till torsdagen den 25 augusti (på 
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distans). 
 
§ 51 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras. 
 
§ 52 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet.  
 

 
Vid protokollet  
 
 

Nina Berggren  
 
 

 
Justeras     Justeras 

 

 
Märta Brandts, ordförande  Susanne Nilsson 

 

Det justerade protokollet redogör vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli föremål 

för ändring av SKK/CS. 


