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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) måndagen den 24 mars 2014 på SKKs kansli. 
 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Eva Lejdbrandt (ordf), Charlotte Carping, Cilla Hamfelt, Lise-Lotte Persson 
 

Adjungerade: 

Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell 
Svensson (tävlings- och utbildningschef) 
 

Protokoll:  

Nina Berggren 
 
 

§ 17 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  
 

§ 18 Val av justerare 

Cilla Hamfelt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 19 Föregående protokoll 

Annika Hamilton framförde önskemål om ändrad formulering i § 4. Ny formulering blir 
”Annika Hamilton informerade att Studiefrämjandet för närvarande genomför 
omorganisationer på flera håll i landet, vilket kan vara bra för kommittén att känna till”. 

 

Kommittén fortsatte diskutera nedanstående uppdrag från föregående protokoll: 

§ 6 - Hålla kontakt med utbildningsansvariga inom SKK-organisationen 

 Diskuterade UK olika idéer. Beslöt kommittén ta med några av dessa i det planerade 
nyhetsbrevet som skall skickas till klubbarna.  
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§ 6 - Ansvara för SKKs uppfödarutbildning 

För kommitténs kännedom förelåg sammanfattning av det Djurskyddsutredningen 
(SOU 2011:75) skrivit om krav på utbildning för uppfödare samt SKKs remissvar i 
frågan.  

 

UK önskar fortsätta diskussionen tillsammans med SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulent kommitté (UKK), förslagsvis vid kommitténs nästa sammanträde. 
Uppdrogs till ordföranden att ta kontakt med Annica Uppström, ordförande i UKK, och 
framföra UKs önskemål.  

 

§ 6 – Kommittén ska sprida kunskap om arbetet inom kommittén genom nyhetsbrev eller på annat sätt 

Diskuterade UK innehåll i kommitténs nyhetsbrev till klubbarna. Uppdrogs till 
ordföranden att sammanställa ett förslag till nyhetsbrev.  

  

§ 20 Information från ordföranden 

Eva informerade att hon tillskrivit ordföranden i SKKs centrala kommittéer för att 
inventera deras behov och önskemål rörande distansutbildningar för funktionärer.  

 

§ 21 Information från ledamöterna 

Informerade Lise-Lotte att hon fått önskemål, om uppdatering av en del 
studiehandledningar, från sin klubbs handledare för uppfödarutbildningen. Med 
anledning av att kommittén kommer ta fram nya studiehandledningar, baserade på 
den nya uppfödarboken, så kommer inga uppdateringar av de gamla att göras. 

 

§ 22 Information från Studiefrämjandet 

Annika Hamilton informerade om www.cirkeln.nu som är en informativ webbplats för 
cirkelledare samt förtroendevalda. 

 

§ 23 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade om två utbildningar som SHU arrangerar under våren. En 
utvecklingshelg för aktiva ledare och instruktörer, 17-18 maj 2014. Samt en Freestyle 
och Heelwork to music instruktörsutbildning, 29-31 maj 2014. Meta bad ledamöterna 
sprida information om utbildningarna.  

 

§ 24 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade att hon närvarat vid Studiefrämjandets möte med deras 
regionala hundhandläggare.  

 

http://www.cirkeln.nu/
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Nina föreslog att SKK skall erbjuda Studiefrämjandet att förlägga nästa möte till SKKs 
kansli. Kommittén tyckte det var en bra idé och uppdrog till sekreteraren att ta upp 
frågan med Studiefrämjandet. 

 

§ 25 Distansutbildningar   

Förelåg svar från SKKs Föreningskommitté (FK) med deras önskemål rörande 
distansutbildningar för funktionärer. FK önskar fortsätta det påbörjade arbetet med en 
funktionärsutbildning på distans för ordföranden.  

 

Informerade Kjell Svensson att han tagit kontakt med Fredrik Bruno, sekreterare i FK, i 
frågan. Med anledning av att Fredrik nyligen tillträtt som sekreterare så har han ännu 
inte hunnit sätta sig in i det påbörjade arbetet med funktionärsutbildningen. 

 

För att diskutera det fortsatta arbetet beslöt UK bjuda in Fredrik Bruno och Per-Inge 
Johansson, ordförande i FK, till kommitténs nästa möte. 

 

Beslöt kommittén utse en arbetsgrupp som får i uppdrag att titta på det påbörjade 
arbetet med funktionärsutbildningen samt förbereda förslag på fortsatt arbete inför 
UKs nästa möte. Cilla Hamfelt, Annika Hamilton samt Fredrik Bruno utsågs till nämnda 
arbetsgrupp.  

 

Annika Hamilton informerade att Studiefrämjandet troligtvis kan ställa upp med en del 
personella resurser i det fortsatta arbetet.  

 

§ 26 Handledarutbildning  

Annika Hamilton presenterade Studiefrämjandets ledarutvecklingsutbildning. Vidare 
informerade Annika att Studiefrämjandet för närvarande arbetar med att komplettera 
utbildningen att omfatta även ledare på distansutbildningar.  

 

Tackade kommittén för en bra presentation.  

 

§ 27 Nya böcker - SKKs Uppfödarutbildning  

Åsa Lindholm, författare till nya uppfödarboken, hälsades välkommen till mötet. Åsa 
presenterade sitt arbete och upplägg av nya boken. Diskuterade kommittén och Åsa 
innehållet i boken. Enligt planerna skall manus vara klart under sommaren 2014. Boken 
beräknas vara färdig att publiceras under hösten 2014.  
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Med anledning av att kommittén skall sammanställa studiehandledningar, både för 
fysiska uppfödarutbildningar samt distansutbildningar, så framförde UK önskemål att 
få tillgång till manus så fort som möjligt.   

 

Kommittén tackade Åsa för informationen och beslutade fortsätta diskussionen, om 
arbetet med nya studiehandledningar, vid UKs nästa möte.  

 

§ 28 Föreläsningsserie för uppfödare 

Beslöt kommittén bordlägga frågan tills den nya uppfödarboken är klar och UKs arbete 
med framtagandet av studiehandledningar påbörjas.  

 

§ 29  Pilotutbildning i Hundens Beteende 

Cilla Hamfelt informerade om revideringsarbetet som beräknas vara klart till 
sommaren 2014.  

 

Diskuterade kommittén rekrytering av handledare samt utformning av en 
handledarutbildning. Flera konstruktiva förslag och funderingar debatterades. 

  

Beslöt kommittén utse en arbetsgrupp som får i uppdrag att arbeta vidare med dessa 
förslag, samt förbereda en plan för fortsatt arbete, inför UKs nästa möte. Cilla Hamfelt, 
Annika Hamilton samt Chalotte Carping utsågs till nämnda arbetsgrupp.  

 

§ 30 PING PONG 

Enligt ledamöternas önskemål har de nu fått tillgång till PING PONG.  

 

Beslöt UK uppdra till Cilla Hamfelt att skapa en aktivitet i PING PONG där ledamöterna 
kan bekanta sig med lärplattformen. 

 

Informerade sekreteraren att SKKs kontaktperson på PING PONG, Anders Ambrén, 
framfört önskemål att besöka kommittén. UKs förslag är att Anders kommer till 
kommitténs möte 4 september och uppdrog till sekreteraren att bjuda in Anders till 
det mötet.  

 

§ 31 Ekonomi 

Resultatrapport för februari 2014 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

För kommitténs kännedom förelåg SKKs verksamhetssiffror för 2013. 
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§ 32 Nästa sammanträde 

Enligt tidigare beslut äger nästa sammanträde rum 21-22 maj. Ett två-dagars möte på 
Tammsvik Herrgård.  

 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 34 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Nina Berggren 

 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Eva Lejdbrandt, ordförande  Cilla Hamfelt 

 

 

 

 

Det justerade protokollet redogör vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

  


