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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) torsdagen den 28 januari 2016 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Charlotte Carping, Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson, Lise-Lotte 
Persson 

  

Adjungerade: 
Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Anne-Marie Folkesson (Svenska 
Brukshundklubben) Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson 
Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 

 
Anmält förhinder: 
Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom) 
 
Protokoll:  
Nina Berggren 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till kommitténs nya 
medlemmar och förklarade därefter mötet för öppnat.  
 
Efter öppnandet presenterade ledamöterna sig för varandra. 
 

§ 2 Val av justerare 

Charlotte Carping valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

SKK/UK nr 1-2016 

2016-01-28 
§ 1 - § 21 



  

SKK/UK nr 1-2016 
2016-01-28 

Sida 2/7 
 
 

 
 

§ 5 Information från ordföranden 

Ordföranden gick igenom kommitténs delegeringsordning samt budget för 
verksamhetsperioden 2016 - 2017.   
 
Kommittén diskuterade sina arbetsuppgifter samt prioriterade områden.  
 
Ordföranden informerade om sitt besök i Litauen i december 2015. Hon var inbjuden 
av den Litauiska Kennelklubben för att informera om SKKs distansutbildningar. Det var 
ett trevligt besök där både Litauiska kennelklubben samt Finska Kennelklubben visade 
stort intresse för SKKs distansutbildningar. 
 
Vidare informerade ordföranden att hon blivit inbjuden till Svenska Amstaffklubbens 
årsmöte i februari med anledning av den tidigare diskussionen om 
mentalitetsutbildning. 

 

§ 6 Information från ledamöterna 

Lise-Lotte Persson informerade att Nordskånska kennelklubben anordnade en 
uppfödarträff i tisdags (26/1) för att titta på SKK Play för uppfödare om DNA tester. Ett 
30-tal personer närvarade. Vidare informerade Lise-Lotte att hon skickat ett par filmer 
på parning att användas i uppfödarutbildningen på distans. Kansliet tackar så mycket 
för filmerna.  
 
Charlotte Carping påminde om önskemålet om en föreläsarförteckning, som framkom 
vid handledarutbildningen för den nya fysiska uppfödarutbildningen (i november 
2015). Uppdrog kommittén till Mikaela Persson Wallenius att uppmana handledarna 
att tipsa varandra om föreläsare i deras plattform i PING PONG. Vidare informerade 
Lotta att hon inom kort avser filma olika rasers rörelser för att kunna använda i 
anatomiavsnittet för uppfödarutbildningen på distans. 
 
Cilla Hamfelt informerade att plattformen i PING PONG för SKKs kennelkonsulenter 
kommer att lanseras i februari 2016.  
 
Cilla och Mikaela informerade att arbetet med fördjupningsutbildningen i hundens 
beteende på distans påbörjats. De filmer som ska användas i utbildningen är i princip 
färdiga.   

 

§ 7 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om den samarbetsplan för 2016-2017 mellan 
Studiefrämjandet riksförbundet och SKK som tagits fram och nu är fastställd av båda 
organisationer.  
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§ 8 Information från Studiefrämjandet 

Annika Hamilton tog upp problematiken med att det inte finns en klar struktur för hur 
samarbete mellan SKKs kommittéer och studiefrämjandet ska ske vid framtagandet av 
nya utbildningar. Om studiefrämjandet ska kunna hjälpa SKK med administration av 
utbildningar så måste studiefrämjandet vara delaktiga i utvecklingsarbetet. 

 

Ordföranden tar upp och belyser frågan i Centralstyrelsen (CS) så att samtliga SKKs 
kommittéer kan ta med det i planeringen och utvecklingen av nya utbildningar.  

 

§ 9 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerar via sekreteraren att SHU får en ny förbundssekreterare från 
1 mars 2016. 
 
Meta framför även Ungdomsrådets (UR) önskemål om att SKK ska införa en möjlighet 
till muntliga prov i sina utbildningar, för exempelvis personer med dyslexi.  
 
UK beslöt ta upp frågan vid kommitténs nästa sammanträde så Meta kan vara delaktig 
i diskussionen.  
 
§ 10 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 

Anne-Marie Folkesson informerade om SBKs instruktörsutbildningar. Utbildningarna är 
indelade i olika utbildningsmoduler. Exempelvis en grundmodul om 40 timmar som 
omfattar, pedagogik, organisation, hundkunskap, inlärning mm.   
 
Tackade UK för informationen och konstaterar att ett framtida samarbete kring 
utbildning kan vara fördelaktigt för båda organisationerna. 

 

§ 11 Information från sekreteraren 

Inget att rapportera 

 

§ 12 Distansutbildning i hundens beteende   

Under 2015, som är det första året SKK arrangerat distansutbildningen i hundens 
beteende, har 44 kurser arrangerats med sammanlagt över 600 deltagare. I dagsläget 
finns det ca 20 utbildade handledare vilket vi tror räcker för att tillgodose den 
efterfrågan som finns nu. 
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Mikaela Persson Wallenius presenterade utvärderingen från höstens kurser. Merparten 
av deltagarna är mycket nöjda med kursen och skulle kunna tänka sig att delta i fler 
distansutbildningar som SKK erbjuder.  

 

För kommitténs kännedom förelåg ekonomisk redovisning, för andra halvåret 2015, 
från Studiefrämjandet.  

 

§ 13 Uppfödarutbildningen 

Rapporterade sekreteraren att informationen om SKKs uppfödarutbildning uppdaterats 
på SKKs webbplats: http://www.skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/.  

 

Handledarutbildning (studiecirkelform) 7-8 november 2015 

Kursledningen lämnade rapport från handledarutbildningen. Upplägget för 
utbildningen fungerade bra. Kommittén ser med spänning fram emot att få 
återkoppling från handledarna hur deras första utbildningar går. 

 

Ytterligare handledarutbildning (studiecirkelform) 9-10 april 2016 

Informerade kansliet att det fram till dagens datum kommit 17 anmälningar vilket 
innebär att utbildningen blir av. Anmälningstiden går ut 1 mars, så flera anmälningar 
kommer troligtvis. 
 

Beslöt UK utse Annika Hamilton, Charlotte Carping samt Mikaela Persson Wallenius till 
kursledning. Scandic Star i Sollentuna är bokad för utbildningen. 
 
Beslöt kommittén preliminärboka 8-9 oktober 2016 för ytterligare en 
handledarutbildning (studiecirkelform). Kursledning blir Annika Hamilton, Lise-Lotte 
Persson samt Mikaela Persson Wallenius. Susanne Nilsson samt Anne-Marie Folkesson 
närvarar om dom har möjlighet.  
  

Uppfödarutbildningen som distansutbildning 

Kansliet informerade hur arbetet med att färdigställa den nya uppfödarutbildningen 
som distansutbildning fortskrider. Att ta fram en distansutbildning är ett gediget 
arbete som tar tid. Planen är att färdigställa utbildningen under våren/sommaren 
2016. Efter att utbildningen är färdigställd återstår en del arbete, bland annat 
utbildning av handledare, innan den kan lanseras till medlemmar. 

 

Handledarutbildning för uppfödarutbildningen som distansutbildning 

Den sedan tidigare planerade handledarutbildningen flyttas fram till 
sensommaren/hösten 2016. Kansliet ansvarar för planeringen av den utbildningen.   
 

http://www.skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/
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Diskuterade kommittén rekrytering av fler handledare för uppfödarutbildningen på 
distans. En passande målgrupp att rekrytera ur är organisationens kennelkonsulenter. 
Uppdrogs till sekreteraren att ta upp frågan med kennelkonsulentsekretariatet på SKK.  

 

Beslöt UK arrangera handledarutbildning för uppfödarutbildningen på distans 21-22 
januari 2017. Kursledning blir Eva Lejdbrandt, Anne-Marie Folkesson, Cilla Hamfelt, 
Susanne Nilsson samt Mikaela Persson Wallenius. Uppdrogs till Mikaela att undersöka 
om någon befintlig distanshandledare kan närvara för att dela med sig av sin 
erfarenhet. Kansliet ombesörjer bokning av konferenshotell. 

 

Beslöt kommittén preliminärboka 25-26 mars 2017 för ytterligare handledarutbildning 
för uppfödarutbildningen på distans om behov skulle finnas. Preliminär kursledning blir 
Cilla Hamfelt, Annika Hamilton, Anne-Marie Folkesson, Lise-Lotte Persson samt Mikaela 
Persson Wallenius.  
 

§ 14 Föreningskommitténs (FK) distansutbildning för ordförande 

Rapporterade kansliet om dagsläget för distansutbildningen för ordförande. Det har 
varit ett stort intresse för utbildningen, 60 anmälningar har kommit in. Den första 
kursen startade den 25 januari. De två utsedda handledarna kommer att påbörja 
kurser löpande tills samtliga anmälda fått genomföra utbildningen. Efter att samtliga 
deltagare fullföljt utbildningen kommer en utvärdering att göras.  

 

§ 15 SKK Play för uppfödare 

Kjell Svensson gick igenom utvärderingen för det första programmet av SKK Play för 
uppfödare, DNA-tester värdefulla eller vilseledande.  
 
Diskuterade kommittén ny produktion av SKK Play för uppfödare under 2016 samt 
förslag på ämnen.  
 
Beslöt UK producera två kortare program i SKK Play för uppfödare under 2016. Ett om 
juridik och ett om valpars beteenden.  
 
Uppdrogs till Kjell Svensson och sekreteraren att ta fram ett förslag på upplägg för 
programmen samt ta kontakt med produktionsföretaget TTV – Tillämpad Television 
AB. 

 

§ 16 Sammanställning av förslag och önskemål om distansutbildning 

För kommitténs kännedom förelåg uppdaterad lista över förslag och önskemål om 
distansutbildningar från SKKs centrala kommittéer. 
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Kjell Svensson informerade att SKKs domarkommitté (DK) bildat en arbetsgrupp, för 
framtidens domarkonferenser/webbinarium för domare, där Susanne Nilsson från UK 
kommer ingå. 

 

Diskuterade kommittén listan och kom fram till ytterligare ändringar som uppdrogs till 
sekreteraren att genomföra.  

  

§ 17 Protokollsutdrag från SKK/CS 

För kommitténs kännedom förelåg protokollsutdrag från CS rörande UKs önskemål om 
logotype efter genomförd uppfödarutbildning. 

 

CS diskuterade önskemålet och kommer längre fram sätta upp det på sin dagordning 
som ett överläggningsärende. 

 

Noterade UK informationen. 

 

 § 18 Ekonomi 

Resultatrapport för perioden januari-december 2015 gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna. 

 

Diskuterade kommittén ett prioriterat område från UKs delegeringsordning; till CS 
presentera förslag till hur investeringsbudgeten för utvecklingen av distansutbildningar 
ska fördelas mellan de centrala kommittéerna. 

 

Enligt tidigare beslut, UK nr 3-2015 § 53, har SKKs kommitté för hundars mentalitet 
(KHM) erhållit 125 000:- från UKs budget 2016 för utveckling av distansutbildningar.  

 

Beslöt kommittén att SKKs centrala kommittéer ska komma in med sina önskemål till 
UK senast 1 oktober 2016 för år 2017 (1 oktober 2017 för år 2018, osv). UK tar fram en 
mall som kommittéerna ska använda sig av. Mallen omfattar de uppgifter UK behöver 
för att kunna prioritera och fördela utvecklingspengarna.  

 

§ 19 Nästa sammanträde 

Kommande sammanträden beslöts äga rum, på SKKs kansli, vid följande datum: 

 Torsdagen den 28 april (kl. 10 – ca 16.00) 

 Onsdagen den 15 juni (kl. 10 – ca 16.00) 
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 Fredagen den 14 oktober (kl. 10 – ca 16.00) 
 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 21 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 

 

 

Vid protokollet  

 

 

Nina Berggren 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Eva Lejdbrandt, ordförande  Charlotte Carping 

 

 

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

för ändring av SKK/CS. 

 


