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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) fredagen den 13 september 2019. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson, Cissi Olin  
 
Adjungerade: 
Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), 
Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning), Boa Strandberg (SKKs 
utbildningsavdelning) 
 

Anmält förhinder: 
Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Therese Strate (Svenska Brukshundklubben)  
 
Protokoll:  
Nina Berggren  

 

§ 51 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  

 
§ 52 Val av justerare 

Cilla Hamfelt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 53 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 54 Föregående protokoll 

För kännedom förelåg UK protokoll nr 2-2019.  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 
§ 55 Information från ordföranden 

För kommitténs kännedom förelåg förslag till kommitténs verksamhetsplan samt 
budget inför KF 2019.  
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Vidare förelåg rapport rörande de arbetsuppgifter samt prioriterade områden som 
kommittén erhållit av KF 2017. 
 

Ordföranden, sekreteraren samt Mikaela Persson Wallenius informerade om 
förberedelsen av kommitténs workshop på KF. Ämnet för workshopen är, vad vill 
organisationen att SKK ska satsa på när det gäller utveckling av distansutbildningar de 
kommande åren. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

Vidare informerade ordföranden från Studiefrämjandets förbundsstämma 25-26 maj i 
Nyköping där hon deltog som SKKs representant tillsammans med Jerker Olin från SKKs 
föreningskommitté (FK). 

 
Ordföranden informerade från första mötet i FCIs nya Commission for Education and 
Public Relations som ägde rum 31 juli i Vilnius, Litauen. Delegaterna visade stort 
intresse för SKKs distansutbildningar. FCI önskar få ta del av kursupplägg för SKKs 
uppfödarutbildning. 
 
Diskuterade kommittén FCIs önskemål samt uppdrog till ordföranden samt Mikaela 
Persson Wallenius att undersöka vad vi kan erbjuda FCI. Hans Balstedt erbjöd sig att 
hjälpa till med eventuella översättningar till engelska. 
 
§ 56 Information från ledamöterna 

Cissi Olin informerade att hon fått en fråga hur handledare som inte har några kurser 
hanteras. Diskuterade ledamöterna frågan. Uppdrogs till Mikaela Persson Wallenius 
att sammanställa arbetsbeskrivning för handledare utifrån ledamöternas diskussion. 
  
§ 57 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Informerade Kjell Svensson om besked från Folkbildningsrådet rörande nya 
statsbidragsvillkor för verksamhet på distans. Ett besked som påverkar SKKs samarbete 
med Studiefrämjandet rörande administrationen av SKKs distansutbildningar. 
 
Vidare informerade Kjell Svensson om möte som ägt rum med Gustav Öhrn, 
Studiefrämjandets förbundschef och Anton Lundehag, utvecklingschef, för att 
diskutera den uppkomna situationen. 
 
Diskuterade ledamöterna den uppkomna situationen samt vilka förväntningar på stöd 
kommittén har från Studiefrämjandet. Ordföranden tar kontakt med 
Studiefrämjandets ordförande, Tommy Winberg, för att diskutera den uppkomna 
situationen.  
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Beslöt ledamöterna fortsätta diskussionen vid kommitténs nästa sammanträde. 
 
§ 58 Information från Studiefrämjandet 

Lisa Malmgren informerade om hundens vecka som infaller denna vecka (V37).  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 59 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

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

Ej närvarande. 
 

§ 61 Information från sekreteraren 

För kännedom förelåg information från SKKs ekonomiavdelning avseende förändrade 
rutiner för utbetalning av arvoden och reseersättningar.  
 
Vidare informerade sekreteraren att SKK publicerat förtydligande fakta på SKKs 
webbplats med anledning av att SKKs medlemskap i Studiefrämjandet ifrågasatts på 
sociala medier.  
 
Noterade ledamöterna informationen.   
 
§ 62 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att fyra (4) grupper startat i september. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 63 SKKs Uppfödarutbildning 

Fysiska i studiecirkelform 

För kommitténs kännedom förelåg beslut från SKKs Disciplinnämnd (DN) rörande en 
certifierad handledare för SKKs uppfödarutbildning. Diskuterade ledamöterna den 
uppkomna situationen. Uppdrogs till ordföranden att kontakta berörd handledare 
samt återkoppla till kommittén vid nästa sammanträde. 

 
Distansutbildning 

Informerade kansliet att nio (9) grupper startat i september. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 64 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs 
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Informerade kansliet att tre (3) grupper startat i september. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 65 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att två (2) grupper startat i september. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 
Vidare förelåg protokollsutdrag från FK/VU med begäran om namnbyte, från 
grundkurs i föreningsteknik, till grundkurs i föreningskunskap på distans. Diskuterade 
ledamöterna FKs önskemål. Beslöt kommittén att ändra namn på utbildningen från 
och med 2020-års kurser.  
 

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

Informerade kansliet att två (2) grupper startat i september. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 67 SKK Play för uppfödare 

Informerade kansliet om årets program ekonomi för uppfödare, som lanseras 19 
september 2019, kl. 19.30.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
Lisa Malmgren framförde önskemål om att nästa års program lanseras under samma 
vecka som studiefrämjandets arrangemang hundens vecka (V37).  
 
§ 68 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. För kännedom förelåg protokollsutdrag 
från DK nr 3-2019. 
 

- 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 rapporterade att utbildningen nu är färdigställd. Fyra (4) 
handledare finns tillgängliga och elever i beskrivarutbildning för BPH har nu 
påbörjat utbildningen. 
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- Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 

Informerade Mikaela Persson Wallenius och sekreteraren från arbetet 
tillsammans med UtstK arbetsgrupp.  
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 69 Ansökan om medel ur SKKs investeringsbudget för utveckling av distansutbildning  
Förelåg nedanstående ansökan från UtstK: 
- produktion av distansutbildningar med syfte att öka intresset för utställning (25 000 kr) 

 

För kännedom förelåg beslut om beviljande av ovanstående ansökan på 25 000 kr från 
UtstK. Informerade ordföranden att beslut tagits innan kommitténs sammanträde på 
grund av att ansökan inkom strax efter förra mötet. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 70 Ekonomi 

Resultatrapport för 2019, jan-juli, gicks igenom och lades därefter till handlingarna.  
 
§ 71 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum torsdagen den 31 oktober 2019, kl. 10.00 – ca 
16.00. 
 
§ 72 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

Beslöt kommittén att § 63 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
§ 73 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet  

 

Nina Berggren  
 
 

 

 
Justeras     Justeras 

 
Eva Lejdbrandt, ordförande  Cilla Hamfelt 
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Det justerade protokollet redogör vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli föremål 

för ändring av SKK/CS. 


