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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) fredagen den 14 februari 2020. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Cissi Olin, Johan Sandström  
 
Adjungerade: 
Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Therese Strate (Svenska Brukshundklubben), Meta 
Lönnberg (Sveriges Hundungdom) deltog från § 4, Kjell Svensson (tävlings- och 
utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 
 

Anmält förhinder: Susanne Nilsson 
 

Protokoll:  
Nina Berggren  

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till kommitténs nya ledamot 
Johan Sandström 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 4-2019  

§ 78 – Kommitténs workshop på KF 

 
Ordföranden, sekreteraren samt Mikaela Persson Wallenius rapporterade från kommitténs workshop på 

KF. Samtliga förslag på distansutbildningar som framkom vid workshopen förelåg för kännedom.  

 

Diskuterade ledamöterna de framkomna förslagen och beslöt fortsätta diskussionen vid kommitténs 
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nästa sammanträde. Vidare uppdrogs till ledamöterna att inför nästa sammanträde gå igenom förslagen 

lite mer ingående. 

 
Diskuterade kommittén förslagen grundligt och beslöt gå vidare med nedanstående 
projekt. 
 

Hundägarutbildning – Ledamöterna noterar att det redan finns en del material 
framtaget. Beslöt UK fortsätta diskussionen när arbetet med att utveckla en 
utbildningsportal kommit längre.  
 
Marktjänst på utställning/prov/tävling – Kommittén utsåg en arbetsgrupp bestående 
av Cissi Olin (sammankallande), Hans Balstedt samt Johan Sandström. Arbetsgruppen 
får i uppdrag att jobba vidare med att utveckla de idéer som framkom i ledamöternas 
diskussion. 
 
Etik & moral – Uppdrogs till Lisa Malmgren samt Therese Strate att ta fram 
information som kan implementeras i befintliga utbildningar. Arbetet sker i samarbete 
med Mikaela Persson Wallenius. 
 
Vidare uppdrogs till ordföranden att förmedla några av förslagen till ordförandena i 
nedanstående centrala kommittéer.  
 

 Kommittén för uppfödarsamverkan (KUS) 

 Utställningskommittén (UtstK) 

 

§ 78 – Studiefrämjandet/Folkbildningsrådet 

 
Informerade ordföranden att hon varit i kontakt med Studiefrämjandets ordförande, Tommy Winberg, 

för att diskutera Folkbildningsrådets nya statsbidragsvillkor i enlighet med kommitténs diskussion vid 

föregående sammanträde (nr 3-2019, § 57). Studiefrämjandet kommer inte att driva frågan gentemot 

övriga studieförbund. Så problemet som Folkbildningsrådets nya statsbidragsvillkor innebär, kvarstår för 

SKK och vårt samarbete med Studiefrämjandet. 

 
Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse samt Studiefrämjandet i ärendet. 
Studiefrämjandet informerar att man nu aktivt arbetar med övriga studieförbund för 
att få Folkbildningsrådet att ändra sitt beslut.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 86 – SKKs uppfödarutbildning, fysiska studiecirklar 
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Informerade ordföranden att hon inte fått kontakt med den certifierade handledare som av SKKs 

Disciplinnämnd (DN) erhållit registreringsförbud. 

 
Informerade ordföranden att hon skickat brev till den certifierade handledaren med 
information.  
 

Noterade ledamöterna informationen.  

 
§ 5 Information från ordföranden 

Ordföranden gick igenom kommitténs delegeringsordning samt budget för 
verksamhetsperioden 2020 - 2021.  
 
Kommittén diskuterade sina arbetsuppgifter samt prioriterade områden och gjorde 
nedanstående kommentarer rörande de uppdrag kommittén fått av KF 2019.  
 
Pilotutbildning på gymnasienivå - Uppdrogs till Hans Balstedt samt Susanne Nilsson att 
fortsätta arbeta med kursplanen för pilotutbildningen för att sedan kunna presentera 
den för Skolverket.  

 
Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal – Diskuterade ledamöterna uppdraget 
och konstaterar att det initiala arbetet är att definiera det bredare syftet med en 
utbildningsportal. Ett arbete som kräver mer tid i anspråk så kommittén kommer 
avsätta tid för ett separat arbetsmöte för den diskussionen. Beslöt kommittén att 
arbetsmötet äger rum tisdagen den 24 mars kl. 10.00 – ca 15.00, på SKKs kansli.  
 

Erbjuda utbildning som bidrar till att medlemmar förlänger sitt medlemskap – 
Diskuterade kommittén uppdragets komplexitet. Vilka utbildningar ger mervärde i ett 
medlemskap för den enskilde medlemmen? I diskussionen framkom frågan om värdet 
av att läsa in SKKs utbildningsböcker som E-böcker. Therese Strate får, till nästa 
sammanträde, uppdrag att undersöka hur man går tillväga samt kostnad.  
 
För ledamöternas kännedom förelåg uppdaterad lathund för kommittéledamöter. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 6 Information från ledamöterna 

Hans Balstedt redogjorde för en engelsk översättning av kursplanen för SKKs 
uppfödarutbildning enligt tidigare beslut (UK nr 3-2019, § 55).  
 
Ledamöterna tackade Hans för översättningen samt uppdrog till ordföranden att 
presentera den för FCIs Commission for Education and Public Relations.  
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§ 7 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade att SKK anställt en ny ekonomichef, Ted Gabrielsson, som 
börjar sin anställning 1 mars 2020. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 8 Information från Studiefrämjandet 

Lisa Malmgren informerade om lunchmöte för SFRs medlemsorganisationer 18 
februari. Ämne för mötet är digitalt lärande. Vidare presenterade Lisa en 
informationsfolder för SFRs arrangemang Hundens Vecka (37).  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 9 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade om aktuella utbildningsprojekt i Sveriges Hundungdom.  
 
Vidare informerade Meta att SHU besökts av representanter från Kosovos Kennelklubb 
som planerar att starta en ungdomsverksamhet.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 10 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Therese Strate informerade om pågående projekt som SBK arbetar med.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 11 Information från sekreteraren 

Sekreteraren förmedlade information från SKKs ekonomiavdelning om nya rutiner för 
utbetalningar till SKKs förtroendevalda.  
 
För kännedom förelåg information från Ulf Uddman till SKKs kommittéer samt 
arbetsgrupper.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 12 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att fyra (4) grupper startat i januari. 
 
Vidare informerade kansliet att en person utsedd av KHM tillsammans med Mikaela 
Persson Wallenius går igenom utbildningsmaterialet för en eventuell uppdatering. 
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Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 13 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
Diskuterade ledamöterna behov av ”brush-up” för de certifierade handledarna. 
Utbildningsmaterialet påverkas av föreskrifterna för nya djurskyddslagen vilket innebär 
att man bör avvakta tills föreskrifterna är färdiga. Beslöt kommittén planera för en 
utbildning tidigast hösten 2021. 
 
Distansutbildning 

Informerade kansliet att åtta (8) grupper startat i januari. 
 
Parnings- samt valpningsfilmerna i utbildningsmaterialet behöver uppdateras och 
kansliet har bett en kollega som väntar valpar att filma valpningen. Therese Strate 
meddelade att hon har aktuella parnings- samt valpningsfilmer som SKK får använda.  
 
Vidare informerade kansliet att man påbörjat en genomgång av materialet inför 
uppdatering utifrån föreskrifterna för den nya djurskyddslagen. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 14 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs 

Informerade kansliet att tre (3) grupper startat i januari. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 15 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att en (1) grupp startat i januari. 
 
Vidare informerade kansliet att man rekryterat ytterligare en handledare. Skälet är att 
befintliga handledare inte har möjlighet att ta fler kurser under våren på grund av 
andra åtaganden i samband med klubbars årsmöten. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att två (2) grupper startat i januari. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 
 
§ 17 SKK Play för uppfödare 
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Diskuterade ledamöterna ämne för 2020-års program i programserien SKK Play för 
uppfödare. Föreslog kansliet att det sedan tidigare påbörjade ämnet, valpars beteende 
– så stöttar du dina valpköpare, återupptas. Beslöt kommittén utifrån kansliets förslag 
samt uppdrog till kansliet att starta upp projektet. 
 
För att anpassa lansering av programmet till vecka 37, då Studiefrämjandet arrangerar 
Hundens Vecka, beslöts att lanseringsdatum blir onsdagen den 9 september 2020, kl. 
19.30.  

 

§ 18 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt 

- Distansutbildning för exteriördomare (DK) 
För kommitténs kännedom förelåg protokollsutdrag från DK nr 5-2019.  
 

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

- Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 
Informerade Mikaela Persson Wallenius och sekreteraren från arbetet 
tillsammans med UtstK arbetsgrupp.  
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 19 Ekonomi 

Resultatrapport för januari-november, gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna.  
 

§ 20 Handledararvoden 

För kommitténs kännedom förelåg statistik framtagen av kansliet avseende 
handledararvode per deltagare eller per kurs. Diskuterade ledamöterna fördelar samt 
nackdelar med de olika alternativen. Innan beslut tas vill UK fråga handledarna hur 
dom ser på handledararvodet. Uppdrogs till Mikaela Persson Wallenius att tillfråga 
handledarna. 
 
§ 21 Arbetsbeskrivning SKKs distanshandledare 
Mikaela Persson Wallenius presenterade av henne framtagna arbetsbeskrivningar för 
SKKs distanshandledare.  
 
Ledamöterna tackade Mikaela för hennes arbete. 

 
§ 22 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum måndagen den 20 april 2020, kl. 10.00 – ca 16.00 
på SKKs kansli i Rotebro. 
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Vidare beslöt kommittén nedanstående datum för höstens sammanträde, som äger 
rum på SKKs kansli i Rotebro.  
 

 Onsdagen den 30 september, kl. 10.00 – ca 16.00. 
  

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras. 
 
 
§ 24 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. 


