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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) fredagen den 2 februari 2018. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt (från § 5), Cissi Olin 
 
Adjungerade: 
Moa Källström (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Therese 
Strate (Svenska Brukshundklubben), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), 
Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 
 
Anmält förhinder: 
Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson 
 
Protokoll:  
Nina Berggren  

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till kommitténs nya 
medlemmar och förklarade därefter mötet för öppnat.  

 
§ 2 Val av justerare 

Cissi Olin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 

UK protokoll nr 3-2017 – § 47

 
Kansliet informerade att avtalsskrivningen med företaget Funka blivit försenat. Den nya målsättningen 

är att tjänsten Talande Webb skall finnas i våra distansutbildningar till våren istället.

 
Kansliet informerade att tjänsten Talande Webb nu är aktiverad. 
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UK protokoll nr 3-2017 – § 47

 

Presenterade ordföranden och Mikaela Persson Wallenius ett färdigställt pedagogiskt 

utbildningsmaterial för utbildning av handledare i SKK.  

 

Beslöt kommittén informera SKKs centrala kommittéer att materialet finns och att det skall användas 

vid utbildning av handledare för SKKs utbildningar. 

 

Informerade ordföranden att hon har för avsikt att utarbeta en lärarhandledning till de 
personer som skall utbilda handledare med hjälp av utbildningsmaterialet. Moa 
Källström erbjöd sig att skicka Studiefrämjandets handledningsmaterial till Eva. 
 
Ordföranden fick i uppdrag att presentera lärarhandledningen vid kommitténs nästa 
sammanträde. 
 
UK protokoll nr 3-2017 – § 47

 

Beslöt kommittén att skjuta fram den planerade livesända informationen till början av 2018. 

 

Beslöt kommittén att genomföra en livesänd information med ordföranden torsdagen 
den 12 april kl. 19.30. Uppdrogs till kansliet att bjuda in klubbarna. Studiefrämjandet 
informerar sina avdelningar så samarbete med klubbarna kan ske. 
 
UK protokoll nr 3-2017 – § 50 

 

De år Kennelfullmäktige genomförs blir det problem eftersom kommittéerna då inte vet vad man skall 

arbeta med kommande verksamhetsår. Ytterligare aspekt är att kommittéerna inte har en långsiktig 

planering för sina projekt vilket kan innebära att dom inte gör av med pengarna under det år dom 

beviljats utvecklingspengar. 

 

Diskuterade ledamöterna problematiken och kom fram till att man vill lyfta frågan till Centralstyrelsen 

och höra deras åsikt.  

 

För år 2018 beslöt kommittén skjuta fram ansöka till 1 mars och uppdrog till sekreteraren att skicka en 

påminnelse till kommittéerna. I ansökan bör en tydligare långsiktig plan finnas med. 

 
Sekreteraren informerade att det ännu inte kommit in några ansökningar, men 
ansökningstiden har inte gått ut ännu (1 mars). 
 
Kommittén fortsatte diskussionen om hur man ska gå vidare med problematiken som 
uppstår de år KF genomförs. Ordföranden belyser problematiken vid CS nästa 
sammanträde. 
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Beslöt kommittén erbjuda övriga centrala kommittéer en presentation av befintliga 
distansutbildningar.  
 

§ 5 Information från ordföranden 

Ordföranden gick igenom kommitténs delegeringsordning samt budget för 
verksamhetsperioden 2018 - 2019.  
 
Kommittén diskuterade sina arbetsuppgifter samt prioriterade områden. 
 
Informerade ordföranden att hon vid centralstyrelsens (CS) sammanträde i februari 
kommer att aktualisera frågan om digital markering för de som genomfört SKKs 
uppfödarutbildning. Frågan har tidigare varit uppe till diskussion i UK (UK nr 3-2015) samt 
CS (CS nr 7-2015). 
 
Diskuterade ledamöterna frågan och konstaterade att det man vill visa med den 
digitala markeringen är att personen genomgått SKKs nya uppfödarutbildning 
(lanserades 2016). Detta gäller både de fysiska studiecirklarna samt 
distansutbildningen. Uppdrog kommittén till ordföranden att ta med sig dessa åsikter 
till CS sammanträde. 
 
Vidare informerade ordföranden att hon, Kjell Svensson samt Nina Berggren deltagit i 
ett inledande möte angående kvalitetssäkring av yrkesinriktade utbildningar inom 
området hund.  
 
Noterade ledamöterna informationen.  
 
§ 6 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera. 

 

§ 7 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om lagrådsremiss för ny djurskyddslag som offentliggjordes 
i januari 2018. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 april 2019. 

 
Man har valt att inte gå vidare med krav på utbildning för uppfödare som utredningen 
från 2011 tog upp. Istället införs ett krav på att den som håller djur eller på annat sätt 
tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 8 Information från Studiefrämjandet 

Informerade Moa Källström om livesändningen av SBKs föreläsning ”Tänk om hunden 
kunde prata” som ägde rum 13 januari för att inleda SBKs 100-års firande. Det var ett 
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lyckat arrangemang med positiv respons från deltagarna som såg sändningarna på 
olika platser runt om i Sverige. Framkom önskemål att med hjälp av studiefrämjandet 
livesända något av SKKs större arrangemang, exempelvis kennelfullmäktige (KF). 
 
För kommitténs kännedom förelåg utkast till samarbetsplan 2018-2019 för 
Studiefrämjandet riksförbund och SKK. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 9 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade att SHU i januari genomfört SBKs grundmodul med 
Therese Palm som lärare. En styrelseutbildning arrangeras i april.  
 
Vidare informerade Meta att det är svårt att få deltagare till SHUs distansutbildning för 
valberedning. För att hjälpa till att marknadsföra utbildningen informerar ordföranden 
om utbildningen vid den livesända informationen 12 april (§ 4). 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 10 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 

Therese Strate informerade om SBKs utbildningar som i dagsläget gås igenom 
grundligt. Ett flertal av utbildningarna skall omarbetas till distansutbildning. 
 
Vidare informerade Therese att SBK arrangerar en distriktskonferens 14-15 april med 
fokus på utbildning. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 11 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade om de nya arvodena för ledamöter i SKKs centrala 
kommittéer.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 12 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att fyra (4) kurser startade i mitten av januari 2018. Vidare 
informerade kansliet att man gått igenom statistik för utbildningen och kan meddela 
att antalet godkända deltagare på utbildningarna under de tre första åren (2015, 2016 
& 2017) ligger på 65 % i genomsnitt. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
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Utbildningen har nu arrangerats sedan 2015 och det kan vara lämpligt med en 
genomgång av utbildningsmaterialet. Kansliet föreslår att ansvarig kommitté (KHM) 
tillfrågas om en genomgång. Beslöt kommittén i enlighet med kansliets förslag. 
 

§ 13 SKKs Uppfödarutbildning 

Fysiska i studiecirkelform 
Informerade kansliet om helgens (3-4 februari) handledarutbildning i SKKs nya 
konferenslokaler i Rotebro. 20 deltagare är anmälda från både läns- special samt 
rasklubbar.  
 
Distansutbildning 

Rapporterade kursledningen från handledarutbildningen som genomfördes 21-22 
oktober 2017.  
 
Informerade kansliet om vårens nio (9) kurser som startade i mitten av januari. Vidare 
informerade kansliet att man gått igenom statistik för utbildningen och kan meddela 
att antalet godkända deltagare på utbildningarna under de två första åren (2016 & 
2017) ligger så högt som 86 % i genomsnitt, vilket är glädjande.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 14 SKK Play för uppfödare 

Rapporterade kansliet om det inledande arbetet med 2018-års program om 
ledavläsning med stöd av SKKs avdelning för avel och hälsa.   
 
Uppdrogs till ledamöterna att till nästa sammanträde fundera över ämnen för 2019-års 
program. 
 
§ 15 Fördjupningsutbildning (distans) i genetik utifrån boken Hundavel i teori och praktik 

Rapporterade Mikaela Persson Wallenius hur arbetet med den nya 
fördjupningsutbildningen i genetik går. Mikaela visade hur utbildningsportalen ser ut i 
PING PONG. 
 
Informerade kansliet om rekrytering av handledare. I dagsläget finns inte tillräckligt 
antal handledarkandidater så rekryteringsarbetet fortsätter. Det innebär att den 
preliminärt beslutade handledarutbildningen 14-15 april inte kan genomföras. 
 
Beslöt kommittén att nytt datum för handledarutbildning blir 15-16 september i SKKs 
konferenslokaler i Rotebro. Kursledning blir Eva Lejdbrandt, Cilla Hamfelt, Cissi Olin, 
Hans Balstedt samt Mikaela Persson Wallenius. 
 
Diskuterade ledamöterna deltagaravgift samt handledararvode för utbildningen.  
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Beslöt kommittén att deltagaravgiften blir 1800 kr och handledararvodet 600 kr. Max 
antal deltagare blir 12 st. 
 

§ 16 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Förelåg protokollsutdrag från FKs sammanträde 30 november 2017.  
 
Kjell Svensson informerade om sitt besök vid FKs möte i januari 2018, där han 
informerat om vad som krävs av en handledare vid distansutbildning.  
 
I dagsläget finns inte tillräckligt antal handledarkandidater så rekryteringsarbetet 
fortsätter. Moa Källström undersöker om studiefrämjandet har några lämpliga 
handledarkandidater. Therese Strate undersöker om det inom SBK finns lämpliga 
handledarkandidater.  
 
Målsättningen är att utbilda handledarna vid den ovan (§ 15) beslutade handledar-
utbildningen 15-16 september. 
 
Diskuterade ledamöterna deltagaravgift samt handledararvode för utbildningen.  
Beslöt kommittén att deltagaravgiften blir 950 kr och handledararvodet 400 kr. Antal 
deltagare blir 15 - 20 st. 
 

§ 17 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt 

Hundens mentalitet fördjupning (KHM) 
Mikaela Persson Wallenius informerade om kommittén för hundars mentalitet (KHM) 
utbildning hundens mentalitet fördjupning. Materialet har börjat läggas upp i 
utbildningsportalen i PING PONG och beräknas bli färdigt under första halvåret 2018. 
 
Vid arbetsgruppens senaste möte framkom förslag på lämpliga handledare som nu 
skall tillfrågas. Målsättningen är att utbilda handledarna vid den ovan (§ 15) beslutade 
handledarutbildningen 15-16 september. 
 
Diskuterade ledamöterna deltagaravgift samt handledararvode för utbildningen.  
Beslöt kommittén att deltagaravgiften blir 1800 kr och handledararvodet 600 kr. Antal 
deltagare blir max 15 st. 
 
Distansutbildning för exteriördomare (DK) 
Med anledning av att Susanne Nilsson inte är närvarande vid dagens möte bordläggs 
informationen till UKs nästa sammanträde. 
 
Distansutbildning i engelska för ringsekreterare (UtstK) 
Sekreteraren informerade att ytterligare två grupper med totalt 22 deltagare startade 
18 januari.  
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Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 18 UKs kommande distansutvecklingsprojekt 
Diskuterade kommittén kommande distansutvecklingsprojekt. Nedanstående förslag 
framkom. 

– Korta självstudiekurser om ca 3 timmar i olika ämnen. 
Uppdrogs till Cilla Hamfelt samt Mikaela Persson Wallenius att till nästa sammanträde 
definiera kortkurs samt komma med förslag på lämpliga ämnen. 
 
– Arbeta fram ett förslag till distansutbildning för exteriördomare för att bistå DK i 
deras arbete.  
Beslöt kommittén att göra ett utkast till distansutbildning för exteriördomare. 
Uppdrogs till Hans Balstedt att förmedla befintligt utbildningsmaterial för svensk 
lapphund till Mikaela Persson Wallenius. 

Uppdrogs till Cissi Olin att ta kontakt med Svenska Hundfreestyleklubben och ta reda 
på hur deras domarutbildning på distans är uppbyggd. 

 
– Brush-up utbildning för ringsekreterare. 
Uppdrogs till ordföranden att ta upp frågan med Bo Skalin, ordförande i UtstK.  
 

§ 19 Övriga frågor 

SBKs projekt Upp och hoppa” 
Meta Lönnberg och Therese Strate informerade om SBKs projekt Upp och hoppa som 
syftar till att människor och hundar tillsammans hittar former för fysisk aktivitet, 
välmående och glädje. I projektet kommer SBK att samarbeta med SHU samt 
Studiefrämjandet.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 20 Ekonomi 

Resultatrapport för perioden januari-december 2017 gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna.  
 

§ 21 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum fredagen den 13 april 2018, kl. 10.00 – ca 16.00. 
 
Beslöt kommittén nedanstående datum för höstens sammanträden, som äger rum på 
SKKs kansli i Rotebro: 
 

 Måndag 17 september, kl. 10.00 – ca 16.00 

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2018/01/svenska-brukshundklubben-soker-projektledare/
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 Torsdag 25 oktober, kl. 10.00 – ca 16.00 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 23 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet  

 

Nina Berggren  
 
Justeras     Justeras 

 

Eva Lejdbrandt, ordförande  Cissi Olin 

 

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

för ändring av SKK/CS. 


