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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) 
torsdagen den 25 augusti 2022. 
 
Närvarande:  

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

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 79 Val av justerare 

Johan Sandström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 80 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 81 Föregående protokoll 

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 3-2022 
 
§ 56 Brush-up SKKs centrala distanshandledare 

Diskuterade ledamöterna arrangerandet av ovannämnda brush-up och uppdrog till kansliet att besluta 

om datum våren 2023 samt ansvara för planeringen.  

 
Informerade kansliet att det blir en digital brush-up samt att närmare planering sker 
under hösten. Diskuterade ledamöterna om den ska vara obligatorisk eller inte. Beslöts 
att den inte ska vara obligatorisk.  
 
§ 57 UKs närvaro vid länsklubbskonferensen i Umeå 1-2 oktober 

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. 
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Uppdrogs till Susanne Nilsson att undersöka den möjligheten.  

 
Susanne Nilsson informerade att hon inom kort kommer kontakta arrangören av 
länsklubbskonferensen. Diskuterade ledamöterna vilken information som bör 
förmedlas vid konferensen.  
 
§ 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.   

 
Sekreteraren presenterade datum för höstens träffar så ledamöterna kan planera sin 
närvaro.  
 
§ 82 Information från ordföranden 

Informerade ordföranden att Pamela Abrahamsson kommer närvara vid SKKs 
avelskonferens 12-13 november 2022, för att bevaka eventuell uppdatering av SKKs 
uppfödarutbildning samt distansutbildningen i hundavel och genetik. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 83 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera.  
 

§ 84 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade att representanter för Realgymnasiet kommer ha möte 
med honom och SKKs VD i slutet av september.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 85 Information från Studiefrämjandet 

Lisa Holmberg informerade om Hundens vecka (V37), som nu närmar sig. I dagsläget 
finns 175 aktiviteter planerade på hundklubbar runt om i Sverige. Vidare informerade 
Lisa om studiefrämjandets pågående utbildningsprojekt.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 86 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade att SHU i höst arrangerar en digital 
agilityinstruktörsutbildning samt en repris på förra årets utbildning för unga ledare.  
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Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 87 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Agneta Olsson informerade att det sker en omorganisation på SBKs kansli som innebär 
att personalen kommer arbeta i team. Vidare informerade Agneta om SBKs pågående 
utbildningsprojekt.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 88 Information från sekreteraren 

För kommitténs kännedom förelåg protokollsutdrag från CS möte, 15-16 juni 2022, 
med information om ny representant i Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN.  
 
Sekreteraren informerade att hon och Mikaela Persson Wallenius får besök av Franska 
Kennelklubben i början på september. Franska Kennelklubben har visat intresse för 
SKKs arbete med distansutbildningar.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 89 UKs handlingsplan för kontinuerliga och tidsbestämda uppdrag 

Ordföranden informerade om den checklista som kansliet tagit fram för att underlätta 
ledamöternas arbete med handlingsplanen. Några av ledamöterna har redan hunnit ta 
kontakt med ”sin” kommitté medan övriga påbörjar det arbetet nu. Samtliga 
ledamöter ska ha kontaktat ”sin” kommitté till UKs nästa möte (21 oktober). 
 

§ 90 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att nästa kursstart blir 7 september 2022 och anmälan är 
fortfarande öppen.   
 
Mikaela Persson Wallenius informerade att hon kommer närvara vid KHMs kommande 
möte för att presentera förslag till uppdatering av utbildningen.  

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 91 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
Johan Sandström informerade att han fått förhinder att närvara vid 
handledarutbildningen som arrangeras 24-25 september. Ordföranden meddelade att 
Pamela Abrahamsson ersätter Johan vid utbildningen.  
 
Kansliet meddelade att endast 8 klubbar anmält deltagare till handledarutbildningen.  
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Distansutbildning 
Presenterade kansliet förslag på förutsättningar för de nya distanshandledare som 
kommer utbildas i samband med höstens fysiska handledarutbildning (24-25/9). 
Diskuterade ledamöterna förslaget och beslöt att dessa förutsättningar ska gälla.  
 

Informerade kansliet att höstens kurser startade 24 augusti. Det blev 11 grupper med 
närmare 150 deltagare. 
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 92 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs  

Informerade kansliet att höstens kurser startade 24 augusti. Det blev 4 grupper med 
närmare 45 deltagare. Varav en grupp med deltagare från SKKs avelskommitté. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 93 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att sekreteraren i FK gått igenom utkastet till den nya 
utbildningen och återkopplat med några ändringar som ska göras. När dessa är gjorda 
kommer ledamöterna i FK gå igenom utbildningen.  
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att nästa kursstart blir 7 september 2022 och att anmälan 
fortfarande är öppen.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 95 Engelska för ringsekreterare (UtstK) 
Informerade kansliet att UtstK för närvarande granskar utkastet till ny utbildning som 
tagits fram.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 96 SKKs Hundägarutbildning  
Informerade kansliet att närmare 150 personer hittills köpt utbildningen. Under 
augusti finns en annons om utbildningen publicerad på tidningen Härliga Hunds 
webbplats.  
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Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 97 SKK Play för uppfödare  
Informerade ordföranden och Mikaela Persson Wallenius att det nu är klart att 
inspelning av flertalet webbinarier kan ske. Ett möte är inplanerat där diskussion 
kommer ske kring förutsättningar för att UKs budget för SKK Play för uppfödare ska 
kunna användas.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 98 UKs distansutvecklingsprojekt 

Marktjänst på utställning/prov/tävling  

Presenterade sekreteraren informationsmaterialet som nu finns inlagt i SKKs nya 
verktyg för öppna digitala kurser. Uppdrogs till ledamöterna att gå igenom materialet 
och fundera över hur det kan användas. 
 
Etik & Moral  
Informerade arbetsgruppen att Agneta Olsson återkopplat med bra kommentarer 
enligt deras önskemål vid senaste mötet. För att komma vidare i sitt arbete behöver 
arbetsgruppen återkoppling ifrån övriga ledamöter också.  
 
Pilotutbildning på gymnasienivå  
Informerade Hans Balstedt och Susanne Nilsson om dagsläget för utbildningen.  
 

Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal 
Sekreteraren informerade att det inte hunnit komma någon inbjudan till möte från 
Angelica Christiernin från SKKs marknadsavdelning. 
 

§ 99 Övriga kommittéers distansutvecklingsprojekt 

Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Inget nytt att rapportera. 
 
Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 
Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius om status för 
samarbetsprojektet med UtstK.  
 
Digital utbildning riktad till jakthundsägare (JhK) 

Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius om status för 
utbildningsprojektet med JhKs arbetsgrupp rörande digital utbildning riktad till 
jakthundsägare.  
 
§ 100 Protokollsutdrag från FK  
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Förelåg protokollsutdrag från SKKs föreningskommitté (FK) samt ansökan om pengar 
ur SKKs investeringsbudget för utveckling av distansutbildning.  
 
Diskuterade ledamöterna ansökan samt beslöt bevilja FK 3 000 kr ur 2022-års 
investeringsbudget för utveckling av distansutbildning.  
 

§ 100 Ekonomi. 

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

§ 101 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum på distans fredagen den 21 oktober, kl. 09.00 – 
12.00. 
 
Beslöt kommittén nedanstående datum för de första av 2023-års sammanträden. 

 Onsdagen den 25 januari 2023, på distans. Tid bestäms senare. 

 Onsdagen den 19 april 2023, fysiskt på SKKs kansli. Tid bestäms senare. 

 
§ 102 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

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

Ordföranden tackade de närvarande varefter mötet avslutades.  
 

 
Vid protokollet  
 
 

Nina Berggren  
 
 

 
Justeras     Justeras 

 

 
Märta Brandts, ordförande  Johan Sandström 

 

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

för ändring av SKK/CS. 


