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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) 
fredagen den 27 augusti 2021. 
 
Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Susanne Nilsson, Cissi Olin, Johan Sandström  
 
Adjungerade: Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges 
Hundungdom), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef) 
  
Anmält förhinder: Therese Strate (Svenska Brukshundklubben), Mikaela Persson 
Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 
 
Protokoll: Nina Berggren  
 
§ 75 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  

 
§ 76 Val av justerare 

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

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 78 Föregående protokoll 

UK protokoll nr 2-2021 

§ 71 - Protokollsutdrag från SKKs jakthundskommitté (JhK) 

 
Förelåg protokollsutdrag från SKKs jakthundskommitté rörande förslag från Svenska Vorstehklubben 

som önskar arbeta fram en digital utbildning riktad till jakthundsägare.  

 

Diskuterade ledamöterna protokollsutdraget och konstaterar att man behöver mer information för att 

kunna ta beslut om eventuellt samarbete. UK uppmanar JhK att inhämta mer information från Svenska 

Vorstehklubben. Dessutom behöver SKKs jakthundskommitté vara ansvariga för projektet för att 

samarbete med UK skall kunna ske. Ledamöterna ser fram emot återkoppling ifrån JhK i ärendet.  

 
Förelåg nytt protokollsutdrag från JhK med information att ärendet är överlämnat till 
SKKs domarkommitté (DK).  
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Tackade ledamöterna för informationen. 

 

§ 79 Information från ordföranden 

Ordföranden informerade att hon kommer närvara vid Studiefrämjandets extra 
Förbundsstämma som äger rum 9 oktober 2021.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 80 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera.  
 

§ 81 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Informerade Kjell Svensson att SKKs nya VD, Kees de Jong, tillträtt 1 augusti. Vidare 
informerade Kjell att datum för årets Kennelfullmäktige (KF) blir 22-24 oktober.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 82 Information från Studiefrämjandet 

Informerade Lisa Malmgren att en ny samarbetsplan för Studiefrämjandet riksförbund 
och Svenska Kennelklubben är färdig. Arrangemangen under Hundens vecka (V37) fylls 
på löpande och är i dagsläget 117 st. En studiehandledning till boken Motivera Ideella 
är under framtagande. Diskussioner förs om nytt ämne för en repris av förra årets 
lyckade instruktörssatsning. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 83 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Informerade Meta Lönnberg att SHUs digitala satsning för unga ledare startar inom 
kort. En föreläsning om att jobba ideellt utan att bränna ut sig arrangeras med Malin 
Widell, verksamhetsutvecklare på 4H. Under Hundens vecka (V37) arrangerar SHU en 
hel del aktiviteter. Årets Representantskapsmöte arrangeras 11-12 september. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 84 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Inte närvarande. 
 

§ 85 Information från sekreteraren 

Informerade sekreteraren att digitala reseräkningar införs för kommittén från dagens 
möte. Visade sekreteraren ledamöterna hur programmet för digitala reseräkningar 
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fungerar samt försåg dom med inloggningsuppgifter. 
 
Tackade ledamöterna för informationen. 

 
§ 86 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att höstens första kursstart sker 1 september 2021. Många 
medlemmar är fortfarande mycket intresserade av utbildningen och det blir fyra 
grupper med närmare 80 deltagare.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 87 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
Presenterade kansliet information som skickats till handledarna inför höstens brush-
up. Inom kort kommer deltagarna att få möjlighet att anmäla sig till de tre olika brush-
up tillfällena som erbjuds. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
Distansutbildning 
Informerade kansliet att höstens kurser startade 25 augusti och att det fortsatt är stort 
intresse för utbildningen. Det blev 15 grupper med närmare 225 deltagare.  
 

Informerade Susanne Nilsson att arbetsgruppen jobbar med innehåll  och upplägg av 
steg 2 i handledarutbildningen för de nya distanshandledarna. Utbildningen genomförs 
digitalt via zoom 13-14 november 2021. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 88 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs  

Informerade kansliet att höstens kurser startade 25 augusti. Det blev 4 grupper med 
totalt 45 deltagare. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 89 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att höstens kurser kommer starta 1 september 2021. Det blir två 
grupper med närmare 25 deltagare.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 90 Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende (KHM) 
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Informerade kansliet att höstens kurser kommer starta 1 september med två (2) 
grupper (30 deltagare). Den 8 september startar gruppen med djurskyddsinspektörer 
(16 deltagare) från Länsstyrelsen i Stockholm. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 91 Engelska för ringsekreterare (UtstK) 

Informerade kansliet att höstens första kurs kommer starta 1 september 2021. Det 
kommer bli en grupp med ett litet antal deltagare. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 92 SKK Play för uppfödare 

Bo Skalin, ordförande i SKKs kommitté för uppfödarsamverkan (KUS) ansluter till mötet 
och hälsas hjärtligt välkommen. KUS har vid sitt senaste möte diskuterat frågan om 
alternativa produktioner riktade till målgruppen uppfödare. Bo redogör för KUS 
diskussioner och förslag på alternativ.  
 
Eva Lejdbrandt belyser att båda kommittéerna, KUS och UK, i sina 
delegeringsordningar har uppdrag som rör målgruppen uppfödare. Eva föreslår att 
kommittéerna har ett gemensamt möte för att diskutera detta tillsammans med 
förslag på alternativa produktioner för SKK Play för uppfödare.  
 
Utsågs en arbetsgrupp bestående av Johan Sandström från UK samt Patric Cederlöf 
från KUS. Dom får i uppdrag att diskutera vidare och återkoppla vid det gemensamma 
mötet.  
 

Beslöts att ett gemensamt möte mellan UK och KUS äger rum fysiskt på SKKs kansli, 
tisdagen den 12 oktober, kl. 10.00 – 12.00. 

 

§ 93 UKs pågående distansutvecklingsprojekt 

- Marktjänst på utställning/prov/tävling  
Informerade arbetsgruppen att dom inom kort kommer jobba vidare med 
sekreterarens förslag som presenterades vid kommitténs föregående möte.   
 

- Etik & Moral  
Informerade arbetsgruppen att dom tillsammans med Susanne Nilsson kommer 
ha ett möte för att bestämma hur dom ska arbeta vidare med projektet. 
Avrapportering sker vid nästa sammanträde. 
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- Pilotutbildning på gymnasienivå  

Informerade Susanne Nilsson samt Hans Balstedt att dom fortsatt sina 
diskussioner med de gymnasieskolor som visat intresse för kursplanen. Dom 
har ännu inte hittat någon skola som önskar arrangera en pilotutbildning men 
fortsätter sitt arbete.  
 

- Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal  
Presenterade sekreteraren senaste nytt om webbprojektet som Ida Sönnergren 
informerat henne om. Slutleverans av skisser för nya skk.se beräknas ske V37. 
Efter slutleveransen kommer Ida presentera skisserna för kommittén.  
 

- Erbjuda utbildning som bidrar till att medlemmarna förlänger sitt medlemskap  

Sekreteraren informerade att hon blivit kontaktad av en person som tagit fram 
en grundläggande hundägarutbildning och undrade om SKK var intresserade av 
utbildningen. Diskuterade ledamöterna erbjudandet och utsåg en arbetsgrupp 
som tillsammans med kansliet tittar på utbildningen. Arbetsgruppen består av 
Hans Balstedt, Johan Sandström samt Lisa Malmgren.  
 

Vidare informerade Hans från senaste mötet tillsammans med medlemsservice 
samt SBK angående det påbörjade projektet med utbildning riktad till 
hundägare och blivande hundägare.  
 

§ 94 Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt 

- Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Informerade sekreteraren om status för arbetsgruppens framtagande av 
utbildningen.  
 

- Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 
Informerade sekreteraren om det aktuella arbetet med samarbetsprojekten 
med UtstK.  
 

§ 95 Ekonomi 

Kommitténs resultatrapport för januari – tom juli gicks igenom och lades därefter  
till handlingarna.  
 
§ 96 Nästa sammanträde 
Informerade sekreteraren att SKKs centralstyrelse (CS) beslutat förlänga 
mandatperioden för kommittéledamöter till den 28 februari 2022. Detta med 
anledning av att KF flyttat fram en månad.  
 
Beslöt kommittén nedanstående datum för kommande sammanträden. 
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 Tisdagen den 12 oktober 2021, kl. 10.00 – ca 16.00. Mötet genomförs fysiskt på 
SKKs kansli. Ett gemensamt möte med SKKs kommitté för uppfödarsamverkan 
(KUS) sker mellan kl. 10.00 – 12.00 (se § 92). 

 Fredagen den 28 januari 2022, kl. 09.30 – 12.00. Mötet sker på distans. 

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

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

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
Vid protokollet  
 

 

Nina Berggren  
 

 
Justeras     Justeras 

 

 
Eva Lejdbrandt, ordförande  Susanne Nilsson  

 

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

för ändring av SKK/CS. 


