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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) tisdagen den 9 april 2019. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, , Cissi Olin (fr.o.m. § 30) 
 
Adjungerade: 
Therese Strate (Svenska Brukshundklubben), Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Kjell 
Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs 
utbildningsavdelning)  
 

Anmält förhinder: 
Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson (närvarat via telefon § 46), Meta Lönnberg (Sveriges 
Hundungdom) 
 
Protokoll:  
Nina Berggren  

 

§ 27 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  

 
§ 28 Val av justerare 

Hans Balstedt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 29 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 30 Föregående protokoll 

UK protokoll nr 1-2019 – § 4

 
Informerade ordföranden att hon och Moa Källström inte påbörjat arbetet med att utarbeta en SKK 

anpassad lärarutbildning.  

 

Diskuterade ledamöterna uppdraget. Med anledning av att Studiefrämjandet redan har utarbetade 

ledarutbildningar så föreslogs att Studiefrämjandet ansvarar för handledarutbildningens dag 1. Lisa 
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Malmgren diskuterar förslaget med Moa Källström så fortsätter kommittén diskussionen vid nästa 

sammanträde. 

 

Lisa Malmgren informerade att hon diskuterat förslaget med Moa Källström och att 
Studiefrämjandet åtar sig uppdraget att ansvara för handledarutbildningens dag 1. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 

 

UK protokoll nr 1-2019 – § 4

 

Therese Strate är inte närvarande så punkten bordlägges till kommitténs nästa sammanträde. 

 

UK protokoll nr 4-2018 – § 77 + nr 1-2019 - § 4 

I samband med att SKKs övriga centrala kommittéer utvecklar distansutbildningar finns ett behov av att tydliggöra 

ansvarsfördelningen mellan UK samt berörd kommitté. Diskuterade ledamöterna en sådan ansvarsfördelning. 

Therese Strate informerade att hon i sitt arbete med att utveckla SBKs distansutbildningar även utarbetat en implementeringsplan. 

Therese ser till att UK får ta del av den implementeringsplanen för att ha något att utgå ifrån i sitt arbete med att tydliggöra 

ansvarsfördelningen mellan UK samt övriga centrala kommittéer. Kommittén fortsätter diskussionen vid nästa sammanträde. 

 
Informerade Therese Strate att hon tyvärr missat att skicka implementeringsplanen 
inför detta sammanträde men att hon ombesörjer det efter mötet. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 31 Information från ordföranden 

Ordföranden informerade att hon ännu inte slutfört redovisningen av kommitténs 
uppdrag i delegeringsordningen för 2018-2019, inför KF 2019. Hennes avsikt är att 
slutföra uppdraget inom den närmaste tiden. Senaste datum för att redovisning av 
uppdragen är 20 maj. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
Diskuterade ledamöterna verksamhetsplanering samt budget för 2020-2021. Uppdrogs 
till ordföranden att sammanställa verksamhetsplan samt budget för kommande 
verksamhetsperiod 2020 – 2021. 
 
Informerade ordföranden att kvällens planerade livesända information via Facebook 
tyvärr blivit inställt på grund av för få anmälningar. 
 
Vidare informerade ordföranden att hon kommer närvara vid Studiefrämjandets 
förbundsstämma 25-26 maj i Nyköping.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
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§ 32 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera. 
 
§ 33 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Informerade Kjell Svensson att inga motioner inför KF inkommit till UK. Om kommittén 
har förslag på lämpliga ämnen för fredagens workshop vid KF kan dessa lämnas senast 
20 maj.  
 
Vidare informerade Kjell Svensson att verksamhetssiffrorna för 2018 glädjande visar en 
40 procentig ökning av deltagare på SKKs distansutbildningar. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 34 Information från Studiefrämjandet 

Lisa Malmgren presenterade statistik för 2018-års verksamhet i Svenska 
Kennelklubben.  
 
Informerade Lisa Malmgren om Studiefrämjandet Västmanlands upplösning på grund 
av icke regelmässig verksamhet. 
 
Vidare informerade Lisa Malmgren om Studiefrämjandets arrangemang ”hundens 
vecka”. Under en vecka (V37) arrangeras aktiviteter inom ämnet hund i olika delar av 
landet. Syftet med arrangemanget är att lyfta fram och profilera den lokala hund 
verksamheten. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 35 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Ej närvarande. 
 
§ 36 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 

Informerade Therese Strate om SBKs pågående utbildningsprojekt. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 37 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade att lathund för kommittéledamöter uppdaterats med 
information om GDPR.  
 
För kännedom förelåg information från Ulf Uddman om regeringens 
försöksverksamhet att utveckla yrkesbevis i gymnasieskolan. 
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Noterade ledamöterna informationen.   
 
§ 38 Projekt ”Upp och hoppa – sund med hund” 
Britta Agardh hälsas välkommen till mötet för att presentera projektet ”Upp och 
hoppa – sund med hund” där hon är projektledare. Det är ett friskvårdsprojekt i 
samarbete mellan Svenska Brukshundklubben, Svenskt friluftsliv samt Sveriges 
hundungdom. Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar till bättre 
hälsa för både människa och hund. 
 
Tackade ledamöterna Britta Agardh för en inspirerande presentation. 
 
§ 39 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att två (2) grupper startat i februari. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 40 SKKs Uppfödarutbildning 

Fysiska i studiecirkelform 

Se nedan. 
 
Distansutbildning 

Presenterade kansliet en sammanställning där man tittat på om SKKs 
uppfödarutbildning uppfyller de kompetenskrav som jordbruksverkets nya föreskrifter 
om hållande av hund och katt (9 kap § 3) ställer.  
 
Noterade ledamöterna informationen och konstaterar att sammanställningen visar att 
SKKs uppfödarutbildning uppfyller de krav på kompetens som förslaget till nya 
föreskrifter ställer. 

 
§ 41 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs 

Inget att rapportera. 
 

§ 42 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att inga fler kurser startat under våren då det kommit in för få 
anmälningar.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att inga fler kurser startat under våren då det kommit in för få 
anmälningar.  
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Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 44 SKK Play för uppfödare 

Informerade kansliet om arbetet med årets program ekonomi för uppfödare. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 45 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt 

- Distansutbildning för exteriördomare (DK) 
Informerade Mikaela Persson Wallenius och sekreteraren från deras arbete 
tillsammans med de ansvariga i DKs arbetsgrupp kring utformandet av en 
distansutbildning för exteriördomare.  
 

- Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Inget nytt möte har genomförts i arbetsgruppen sedan UKs förra sammanträde. 

 
- Beskrivarutbildning 2019 - Beteendeegenskaper BPH (KHM) 

Cilla Hamfelt rapporterar via sekreteraren att arbetet går enligt plan. Cilla 
lägger in utbildningsmaterial i lärplattformen Pingpong parallellt med att Curt 
Blixt samt Åsa Lindholm färdigställer texter. Preliminärt slutdatum är 
sommaren 2019.  
 

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

Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 46 Arbetsgrupp för hundutbildning inom skolväsendet - HUNDIS 
Susanne Nilsson ansluter till sammanträdet via telefon och informerar om 
arbetsgruppens jobb att sammanställa slutrapporten. 

 
Arbetsgruppens slutrapport presenteras. Rapporten innehåller förslag till fortsatt 
arbete och kommer att lämnas över till CS av ordföranden. Slutrapporten kommer 
sedan att redovisas vid höstens KF.  
 
Noterade ledamöterna informationen.  

 

§ 47 Ekonomi 

Resultatrapporter för år 2018 samt perioden januari-februari 2019 gicks igenom och 
lades därefter till handlingarna.  
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§ 48 Nästa sammanträde 
Beslöt kommittén att det sedan tidigare beslutade sammanträdet torsdagen den 13 
juni 2019 ställs in. Om behov uppstår kommer ett kortare telefonsammanträde att äga 
rum istället. 
 
Nästa fysiska sammanträde äger rum fredagen den 13 september 2019, enligt tidigare 
beslut (UK nr 1-2019, §24) 
 
§ 49 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 50 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet  

 

Nina Berggren  
 
 

 

 
Justeras     Justeras 

 
Eva Lejdbrandt, ordförande  Hans Balstedt 

 

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

för ändring av SKK/CS. 


