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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) fredagen den 18 september 2015 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), 
Mikaela Persson Wallenius (§ 49 - § 53) 
 
Anmält förhinder: 
Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom) 
 
Protokoll:  
Nina Berggren 
 
 

§ 39 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  
 

§ 40 Val av justerare 

Charlotte Carping valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 41 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 42 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 43 Information från ordföranden 

Ordförande rapporterade från Studiefrämjandets förbundsstämma som ägde rum i 
slutet av maj 2015. En trevlig förbundsstämma med diskussioner om demokrati samt 
hur kommunikationen med MO (medlemsorganisationerna) bör ske.  
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§ 44 Information från ledamöterna 

Cilla Hamfelt informerade att plattformen i PING PONG för SKKs kennelkonsultenter 
börjar bli färdig. Cilla har tillsammans med Helena Sirén, SKKs juridiska avdelning, 
utarbetat plattformen.  

 

Charlotte Carping och Lise-Lotte Persson informerade att dom under sommaren 
kontaktat ett antal uppfödare för att kunna få till stånd filmning av parning och 
valpning. Filmer som ska användas i den nya uppfödarutbildningen (på distans). Inom 
den närmaste tiden planeras några filmer att kunna spelas in.  

 

§ 45 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade att han och sekreteraren haft ett möte med Annika 
Stigmark, Studiefrämjandet riksförbundet samt Märta Brandts, Studiefrämjandet 
Stockholms län. Vid mötet diskuterades innevarande års samarbetsprojekt samt 
samarbetsplan för de kommande två åren.  

 

Vid mötet informerade Annika Stigmark om Studiefrämjandets nya lärplattform, för 
distansutbildning, Learnify. En plattform som SKK kan få ta del av. Mikaela Persson 
Wallenius och Nina Berggren kommer få inloggning till Learnify för att titta närmare på 
plattformen.   

 

Vidare informerade Kjell om Kennelfullmäktige (KF) som äger rum första helgen i 
oktober. Cilla Hamfelt, ledamot i UK, kommer att tilldelas SKKs förtjänsttecken vid KF. 
Ordföranden kommer att informera om SKKs satsningar på distansutbildning.  

 

Kjell presenterade en kort sammanfattning av den senaste tidens händelser rörande 
FCI.  

 

§ 46 Information från Studiefrämjandet 

Annika Hamilton informerade om en ”Att köpa valp” kurs på distans som tagits fram av 
Studiefrämjandet i Stockholms län. Annika visade hur utbildningen är upplagd i 
Learnify. En pilotutbildning planeras starta under hösten för att utvärdera materialet.  

 

Eva Lejdbrandt och Charlotte Carping erbjöd sig att gå igenom utbildningsmaterialet.  

 

§ 47 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Inget att rapportera. 
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§ 48 Information från sekreteraren 

Förelåg UKs senaste nyhetsbrev, nr 2-2015, skickat i juni 2015. Ämnet för nyhetsbrevet 
var SKK Play för uppfödare. Öppningsfrekvensen var ca 45 %, vilket är bra med tanke 
på den bredare målgruppen.  

 

§ 49 Distansutbildning i hundens beteende   

Ordföranden hälsade Mikaela Persson Wallenius välkommen till mötet. 

 

Planeringen inför handledarutbildningen, 10-11 oktober, diskuterades. Hela 
kursledningen, bestående av Eva Lejdbrandt, Cilla Hamfelt, Annika Hamilton och 
Mikaela Persson Wallenius, närvarar båda dagarna. Utskick av program samt 
välkomstbrev till deltagarna görs kommande vecka.  

 

Höstens kurser är i princip fulltecknade. Totalt kommer ca 500 deltagare att ha 
genomfört distansutbildningen i hundens beteende vid årets slut. Beslutade UK att ha 
500 deltagare som målbild även för år 2016.  

 

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

 

Cilla Hamfelt framförde önskemål, från ledamöterna i SKKs kommittén för hundars 
mentalitet (KHM), att genomföra distansutbildningen i hundens beteende. Beslutade 
UK erbjuda ledamöterna i KHM att få en deltagarplats i redan befintliga grupper som 
startar i oktober. 

 

§ 50 Uppfödarutbildningen 

Mikaela Persson Wallenius rapporterade att arbetet med att ta fram den nya 
uppfödarutbildningen går bra. PowerPoint-presentationerna (PP) för respektive tillfälle 
är nu färdigställda. Mikaela förevisar en av PP-presentationerna för att visa upplägg 
och struktur. Vidare presenterades instruktioner till handledaren samt deltagaren.  

 

PP-presentationerna fördelades mellan några av ledamöterna (Eva, Charlotte, Lise-
Lotte & Meta) för granskning. Kommentarer återkopplas till Mikaela senast fredagen 
den 9 oktober. Vidare uppdrogs till granskarna att ta fram ytterligare 10 frågor och 
svar för sina delar.  
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Uppdrogs till Cilla Hamfelt och Annika Hamilton att gå igenom och kommentera, 
instruktioner till handledaren samt deltagaren.  

 

Handledarutbildning (studiecirkelform) 7-8 november 2015 

Till kursledning beslöt UK utse Eva Lejdbrandt, Charlotte Carping, Annika Hamilton, 
Lise-Lotte Persson, Mikaela Persson Wallenius. Uppdrogs till kursledningen att gå 
igenom upplägg och arbetsfördelning inför utbildningen.  

 

Mikaela fick i uppdrag att komma med förslag på upplägg av handledarnas 
instruktioner.  

 

Beslöt kursledningen genomföra ett möte via Skype under vecka 42. Annika Hamilton 
ansvarar för uppkopplingen till Skype.  

 

Handledarutbildning för distansutbildning – nytt datum 5-6 mars 2016 

Beslöt kommittén ändra det preliminära datumet (6-7 februari) till 5-6 mars 2016 
istället.  

 

Diskuterade ledamöterna rekrytering av handledarkandidater. Personerna bör vara 
vana utbildare med pedagogiskt intresse och uppfödare med egen erfarenhet från ett 
flertal valpkullar. Dessutom bör dom ha datorvana. Framkom ett antal förslag på 
personer.  

 

Uppdrogs till ledamöterna att fundera över fler lämpliga personer samt tillfråga 
samtliga namnförslag innan nästa sammanträde. Avrapportering samt beslut tas vid 
kommitténs nästa sammanträde.  

 

Ytterligare handledarutbildning (studiecirkelform) – preliminärt datum 9-10 april 2016 

Uppdrogs till kansliet att skicka ut förfrågan till klubbarna (läns-, special- och 
rasklubbar) för att undersöka hur stort intresset är från klubbarna att utbilda 
handledare för den nya uppfödarutbildningen i studiecirkelform. Preliminärt datum, 9-
10 april 2016, kvarstår tillsvidare.   
 
Avrapportering och beslut om genomförande tas vid kommitténs nästa sammanträde.  
 

För kännedom förelåg kommitténs brev till länsklubbarna med förtydligande 
information om SKKs nya uppfödarutbildning.  
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Diskuterade kommittén övergångsregler mellan nuvarande och nya 
uppfödarutbildningen. Beslöt UK att år 2016 blir ett övergångsår då klubbarna kan 
arrangera uppfödarutbildning med nuvarande material och handledare som inte 
genomfört central handledarutbildning, såväl som utbildningar med det nya materialet 
och centralt utbildade och certifierade handledare. Från och med år 2017 kan endast 
den nya uppfödarutbildningen, med centralt utbildade handledare, arrangeras av 
klubbarna.  

 

Uppdrogs till kansliet att informera klubbarna om ovannämnda övergångsregler.  

 

Diskuterade kommittén deltagaravgift för den nya uppfödarutbildningen på distans.  
Uppdrogs till kansliet att till nästa sammanträde ta fram förslag till deltagaravgift för 
nämnda utbildning.  

 

Ett önskemål från UK är att de som genomfört SKKs nya uppfödarutbildning ska kunna 
visa det med en logotype på sin hemsida. Uppdrogs till kansliet att undersöka 
möjligheten till det.  

 

§ 51 SKK Play för uppfödare 

Ordföranden hälsar Sofia Malm välkommen till mötet. Den historiska premiären av det 
första programmet i SKK Play för uppfödare gick av stapeln i går kväll (17/9-15).  

 

Sofia Malm, SKKs genetiskt sakkunniga, som haft en framträdande roll i programmet, 
är nöjd med resultatet och tycker att det varit en lärorik period.  

 

Diskuterade Sofia och kommittén erfarenheter från arbetet med produktionen av 
programmet. Samarbetet med produktionsföretaget TTV har fungerat bra, men det är 
förenat med en stor kostnad. Produktionen kräver stor arbetsinsats av ett antal 
personer. Det rimliga är att erbjuda ett program per år i SKK Play för uppfödare. 

 

En utvärdering av intresset för första programmet av SKK Play för uppfödare bör göras 
innan beslut om ytterligare produktion tas. Hänsyn bör även tas till att intresserade 
kan titta på programmet i efterhand.  

 

Sofia tackades för sin insats med en blombukett.  

 

§ 52 Föreningskommitténs (FK) distansutbildning för ordförande 
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Ordföranden hälsade Fredrik Bruno, sekreterare i FK, välkommen till mötet. Fredrik 
informerade kommittén om genomförandet av pilotutbildningen som startade i april. 
Tyvärr har intresset för att genomföra utbildningen varit lågt hos deltagarna, vilket 
innebär att det blir svårt att utvärdera utbildningen.  

 
Diskuterade kommittén och Fredrik hur man ska gå vidare med bland annat rekrytering 
och utbildning av handledare. Med anledning av att deltagarna i pilotutbildningen inte 
var så motiverade måste rekrytering av handledare ske på annat sätt. Framkom några 
förslag på lämpliga personer som ska tillfrågas.  

 

Utbildningen kan starta tidigast i januari 2016 eftersom handledare måste rekryteras 
samt utbildas. 

 

Konstaterar kommittén att målgruppen, redan befintlig ordförande/vice ordförande, 
för utbildningen är något snäv. UK rekommenderar föreningskommittén att bredda 
målgruppen till att gälla även personer som önskar bli ordförande. Ett alternativ är att 
ta fram en utbildning i föreningsteknik som riktar sig till fler styrelseposter.  

 

Studiefrämjandet erbjuder utbildning i föreningsteknik i deras lärplattform, Learnify, 
för distansutbildning.  Annika Hamilton erbjöd sig att komma till FKs nästa 
sammanträde för att presentera nämnda utbildning.  

 

§ 53 Skrivelse från KHM angående utbildningar i hundens mentalitet/beteende 

Förelåg skrivelse från SKKs kommitté för hundars mentalitet (KHM) med information 
om ett antal mentalitetsutbildningar som KHM planerar att producera. KHM ansvarar 
själva för arbetet under produktionsfasen vilket innebär att SKKs utbildningsavdelning 
inte kommer att belastas arbetsmässigt.  

 

För produktion av utbildningen ”Hundens mentalitet – fördjupning” ansöker KHM om 
ett produktionsstöd på 125 000:- från UKs budget 2016 för utveckling av 
distansutbildningar.  

  

UK tillstyrker KHMs ansökan om 125 000:- i produktionsstöd för nämnda utbildning. UK 
påtalar dock att Studiefrämjandet bör vara inblandade i arbetet gällande studieplan för 
utbildningen.  

 

§ 54 Verksamhetsplanering för 2016 

Diskuterade kommittén planering av verksamheten för 2016. Listan över förslag och 
önskemål om distansutbildningar, som UK sammanställde våren 2014, gicks igenom. 
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Flera utbildningar kan tas bort från listan eftersom dom glädjande nog är färdigställda. 
Ytterligare förslag på utbildningar framkom, vilka ska tillföras på listan.  

 

Konstaterarar UK att nästa stora projekt kommer att vara utvecklandet av en 
fördjupande distansutbildning baserad på boken ”Hundavel i teori och praktik”. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att revidera listan.  

 

§ 55 Ekonomi 

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

 

UK noterar informationen.  

 
§ 56 Nästa sammanträde 

Beslöt kommittén att nästa sammanträde, torsdagen den 22 oktober, genomförs som 
ett telefonmöte mellan kl. 10.00 – 12.00.  

 

Datum för kommitténs första sammanträde 2016 beslöts äga rum torsdagen den 28 
januari på SKKs kansli, kl. ca 10.00 -16.00. 

  

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 58 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Nina Berggren 

 

 

Justeras     Justeras 
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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. 

 


