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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) 
måndagen den 20 juni 2022. 
 
Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: Märta Brandts (ordf), Pamela Abrahamsson, Hans Balstedt, 
Susanne Nilsson 
 
Adjungerade: Lisa Holmberg (Studiefrämjandet) tom § 58, Meta Lönnberg (Sveriges 
Hundungdom), Agneta Olsson (Svenska Brukshundklubben), Kjell Svensson (tävlings- 
och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 
 
Anmält förhinder: Johan Sandström  
 
Protokoll: Nina Berggren  
 
§ 53 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 54 Val av justerare 

Pamela Abrahamsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 55 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 56 Föregående protokoll 

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 2-2022 
 
§ 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. 

 
Diskuterade ledamöterna arrangerandet av ovannämnda brush-up och uppdrog till 
kansliet att besluta om datum våren 2023 samt ansvara för planeringen.  
 

§ 57 Information från ordföranden 

Ordföranden presenterade en påbörjad handlingsplan för UKs kontinuerliga och 
tidsbestämda uppdrag. Diskuterade ledamöterna handlingsplanen ingående. 
Handlingsplanen är ett levande dokument som kommer revideras löpande under 
verksamhetsperioden. Då flertalet av uppdragen kopplar mot SKKs övriga centrala 
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kommittéer beslöt kommittén utse ansvariga för respektive kommitté. 
Handlingsplanen uppdaterades utifrån kommitténs diskussion.  
 
Informerade ordföranden från möte med myndigheten för yrkesskolan (MYH) som hon 
närvarat vid tillsammans med Susanne Nilsson samt sekreteraren. Vidare informerade 
ordföranden att Susanne Nilsson är ny representant i Djurbranschens yrkesnämnd 
(DYN). 
 
Informerade ordföranden från centralstyrelsens (CS) senaste möte och föreslog att UK 
ber att få informera om kommitténs arbete vid länsklubbskonferensen som arrangeras 
1-2 oktober i Umeå. Uppdrogs till Susanne Nilsson att undersöka den möjligheten.  
 
§ 58 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera. 
 

§ 59 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson inledde med att ge kommittén en eloge för deras arbete med 
handlingsplanen. Vidare uppmanade Kjell ledamöterna att närvara vid de träffar som 
under hösten 2022 arrangeras i visionsarbetet SKK 2030.   
 
§ 60 Information från Studiefrämjandet 

Ej närvarande.  
 
§ 61 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade att SHUs nya förbundssekreterare, Therese Palm, börjar 
sin anställning 1 augusti 2022. Meta tipsade även om en vuxenutbildning till 
hundskötare som Svalöfs gymnasium erbjuder.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 62 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Agneta Olsson informerade om SBKs pågående utbildningsprojekt. Vidare 
presenterade Agneta Allesvansrätten som är ett projekt SBK beviljats från 
Naturvårdsverket.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 63 Information från sekreteraren 

Presenterade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius en informationskurs om 
SKKs distansutbildningar och plattformar som dom skapat. Kursen är tänkt att spridas 
till SKKs centrala kommittéer och kansli för information samt inspiration till egna 

https://allesvansratten.se/
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utbildningsprojekt.   
 

§ 64 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att nästa kursstart blir 7 september 2022 och att anmälan nu är 
öppen.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 65 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
Arbetsgruppen informerade om planeringen av höstens (24-25/9) handledarutbildning, 
för SKKs uppfödarutbildning i fysisk studiecirkelform. Kansliet meddelade att inbjudan 
skickats till klubbarna som nu börjat anmäla sig. 
 
Distansutbildning 
Informerade arbetsgruppen att sju (7) nya distanshandledare kommer utbildas i 
samband med höstens fysiska handledarutbildning (24-25/9). 
 
Informerade kansliet att nästa kursstart, för uppfödarutbildningen på distans, blir 24 
augusti 2022 och att anmälan nu är öppen.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 66 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs  

Informerade kansliet att nästa kursstart blir 24 augusti 2022 och att anmälan nu är 
öppen.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 67 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att arbetet att göra om utbildningen till en självstudieutbildning 
går bra. FK håller nu på att gå igenom utkastet till ny utbildning som kansliet tagit fram.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att nästa kursstart blir 7 september 2022 och att anmälan nu är 
öppen.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
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§ 69 Engelska för ringsekreterare (UtstK) 
Informerade kansliet att arbetet med att göra om utbildningen till en självstudiekurs 
går bra. UtstK håller nu på att gå igenom utkastet till ny utbildning som kansliet tagit 
fram. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 70 SKKs Hundägarutbildning  
Informerade kansliet att närmare 130 personer hittills köpt utbildningen.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 71 SKK Play för uppfödare  
Rapporterade ordföranden att SKK Play för uppfödare kommer inkluderas i SKKs 
projekt ”uppfödarresan”. En idé är att bygga upp ett bibliotek med informationsfilmer. 
Ett flertal webbinarier är inplanerade under hösten i ”uppfödarresan”. För att dessa 
ska kunna återanvändas måste dom spelas in. Ordföranden kontaktar VD för att 
diskutera hur man på ett bra sätt löser inspelningsfrågan.  

 
§ 72 UKs pågående distansutvecklingsprojekt 

Marktjänst på utställning/prov/tävling  
Diskuterade ledamöterna hur man kan använda materialet. Uppdrogs till kansliet att 
sammanställa materialet i SKKs nya verktyg för öppna digitala kurser.  
 
Etik & Moral  
Presenterade arbetsgruppen utkast till utbildningen som dom önskar återkoppling från 
övriga ledamöter på. Diskuterade ledamöterna representation från SBK i 
arbetsgruppen. Agneta Olsson tar med sig frågan till SBK. 
 

Pilotutbildning på gymnasienivå  
Informerade Hans Balstedt och Susanne Nilsson att dom i september kommer närvara 
vid möte där SKKs fortsatta roll kommer diskuteras.   
 

Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal 
Angelica Christiernin från SKKs marknadsavdelning hälsades välkommen. Angelica 
informerade om status för utbildningsportalen i nya skk.se. Efter sommaren kommer 
hon bjuda in UK till möte för att diskutera det fortsatta arbetet med 
utbildningsportalen.  
 

§ 73 Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt 

Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Inget nytt att rapportera. 
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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.  
 

§ 74 Ekonomi. 

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

§ 75 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum på distans torsdagen den 25 augusti, kl. 09.00 – 
12.00. 
 
§ 76 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

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

Ordföranden tackade de närvarande och önskade trevlig sommar varefter mötet 
avslutades.  
 

 
Vid protokollet  
 
 

Nina Berggren  
 
 

 
Justeras     Justeras 

 

 
Märta Brandts, ordförande  Pamela Abrahamsson 

 

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

för ändring av SKK/CS. 


