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SKK/UK nr 4-2018
2018-09-17
§ 74 - § 99
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté
(UK) måndagen den 17 september 2018.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Cilla Hamfelt, Cissi Olin
Adjungerade:
Therese Strate (Svenska Brukshundklubben), Kjell Svensson (tävlings- och
utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning)
Anmält förhinder:
Susanne Nilsson, Moa Källström (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges
Hundungdom)
Protokoll:
Nina Berggren
§ 74 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 75

Val av justerare

Cilla Hamfelt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 76 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 77

Föregående protokoll

UK protokoll nr 3-2018 – § 51
Ordföranden och Moa Källström presenterade en utbildningsplan omfattande fyra (4) dagar alternativt 2
helger. Utbildningen bygger på studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram. Diskuterade ledamöterna
innehållet i utbildningen och gav ordföranden och Moa i uppdrag att utifrån ovanstående förslag
utarbeta en SKK anpassad handledarutbildning för utbildning av SKKs handledare. Studiefrämjandet
(riksförbundet) kommer att anordna denna utbildning för SKK.
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Beslöts att UK ansvarar för rekrytering samt utbildning av de handledare som skall utbilda SKKs
handledare. SKKs centrala kommittéer tillfrågas om vilket behov som finns.

Informerade ordföranden att hon och Moa Källström inte påbörjat sitt arbete att
utarbeta en SKK anpassad lärarutbildning (för att förtydliga vad utbildningen avser ändras det
till lärarutbildning istället för handledarutbildning) för utbildning av SKKs handledare.
Avrapportering sker vid kommitténs nästa sammanträde.
Noterade ledamöterna informationen.
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.
UK protokoll nr 3-2018 – § 52
Ordföranden presenterade ett förslag till banner för personer som genomfört SKKs uppfödarutbildning.
Diskuterade ledamöterna bannern och beslöt godkänna förslaget. Uppdrogs till kansliet att publicera
information på www.skk.se.

Informerade och visade sekreteraren att informationen nu finns publicerad på SKKs
webbplats.
Noterade ledamöterna informationen.
UK protokoll nr 3-2018 – § 52
UK har tillsammans med SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté (UKK) fått i uppdrag att utreda
om man ska genomföra utbildning redan när man söker kennelnamn. Beslöt kommittén utse Cissi Olin
som UKs representant.

Rapporterade Cissi Olin från det inledande utredningsarbetet hon gjort tillsammans
med UKKs representant Ann-Charlotte Hillberger.
Diskuterade ledamöterna uppdraget och bidrog med argument till Cissi att ta med sig i
utredningen som skall presenteras för SKKs centralstyrelse (CS).
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UK protokoll nr 3-2018 – § 56
Meta Lönnberg föreslog att Britta Agardh, projektledare i SBKs projekt Upp och hoppa, bjuds in till
kommitténs nästa möte. Beslöt UK uppdra åt Meta att bjuda in Britta.

Informerade sekreteraren att Britta Agardh, projektledare i SBKs projekt Upp och
hoppa, accepterat inbjudan att komma till dagens möte, men tyvärr fått förhinder i
sista minuten. Beslöt UK uppdra åt Meta att bjuda in Britta till kommitténs första
sammanträde för 2019 istället.
§ 78

Information från ordföranden

Informerade ordföranden att Sveriges Riksdag tagit beslut om en ny djurskyddslag som
träder i kraft 1 april 2019. Jordbruksverket fortsätter nu sitt arbete med att ta fram
detaljerade föreskrifter hur de olika lagparagraferna skall tolkas när det gäller konkreta
åtgärder.
Beslutet om ny djurskyddslag aktualiserar CS uppdrag till UK om utbildning för § 16
uppfödare samt utbildningspaket för hundföretag. Kommittén anser att SKKs befintliga
uppfödarutbildning bör användas. Men eftersom förskrifterna ännu inte är färdiga så
är det inte klargjort vad som ska ingå i en utbildning för § 16 uppfödare samt
utbildningspaket för hundföretag. Kommitténs arbete bordläggs således fram tills
Jordbruksverkets detaljerade föreskrifter är färdiga.
Vidare informerade ordföranden att hon ingår i en av CS utsedd arbetsgrupp, för att se
över veterinärvårdskostnaderna. Arbetsgruppen har bett UK om hjälp att utforma en
kortare utbildning för hundägare. Diskuterade ledamöterna uppdraget och konstaterar
att expertkunskap i ämnet måste inhämtas från en veterinär. Therese Strate erbjöd sig
undersöka möjligheten till samarbete med en veterinär hon har kontakt med.
Kommittén fortsätter diskussionen vid nästa sammanträde.
Ordföranden kommer närvara vid riksstudiedagarna djurvård som DYN
(djurbranschens yrkesnämnd) arrangerar 29-30 oktober på SKKs kansli.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 79

Information från ledamöterna

Inget att rapportera.
§ 80

Information från tävlings- och utbildningschefen
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Informerade Kjell Svensson att SKK tecknat avtal med Dinglegymnasiet att använda
SKKs utbildningar i sin undervisning.
Vidare informerades om ett kommande samarbete med DYN för att inventera behovet,
att teckna avtal för SKKs utbildningar, hos gymnasieskolor med hundinriktning.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 81

Information från Studiefrämjandet

Informerade sekreteraren att rekryteringsprocessen pågår i Studiefrämjandet för att
anställa Moa Källströms ersättare som även kommer att vara UKs kontaktperson.
Målsättningen är att ersättaren skall vara i tjänst till årsskiftet.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 82

Information från Sveriges Hundungdom (SHU)

Ej närvarande.
§ 83

Information från Svenska Brukshundklubben (SBK)

Therese Strate informerade om SBKs distansutbildningssatsningar samt förevisade
deras utbildningsportal SBK utbildning.
Ledamöterna tackade för en givande information.
Ordföranden föreslog att Therese deltar i hennes och Moa Källströms arbete att
utarbeta en SKK anpassad lärarutbildning för utbildning av SKKs handledare (se § 77).
§ 84

Information från sekreteraren

Inget att rapportera.
§ 85

Distansutbildning i hundens beteende

Informerade kansliet att tre (3) grupper startat i september.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 86

SKKs Uppfödarutbildning

Fysiska i studiecirkelform
UK protokoll nr 3-2018 – § 52
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Framkom önskemål att ta reda på hur det går för klubbarna att arrangera SKKs uppfödarutbildning i
studiecirkelform. Uppdrogs till kansliet att utforma och skicka ett frågeformulär till klubbarna.

Informerade kansliet att en utvärdering skickats ut till de certifierade handledarna i
början av september.
Noterade ledamöterna informationen.
Sekreteraren informerade om ett problem som uppstått med en certifierad handledare
för SKKs uppfödarutbildning i studiecirkelform. Handledaren är verksam i en lokal
kennelklubb. Diskuterade kommittén det uppstådda problemet samt beslöt tillskriva
berörd handledare med begäran om yttrande i ärendet. Vidare beslöt UK att dra
tillbaka personens certifiering som handledare för SKKs uppfödarutbildning i
studiecirkelform om inget yttrande inkommer inom 14 dagar.
Distansutbildning
Informerade kansliet att sju (7) grupper startat i september.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 87

SKK Play för uppfödare

Rapporterade kansliet om arbetet med 2018-års program om ledavläsning med fokus
på ED som lanseras onsdag 19 september 2018, kl. 19.30.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 88 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs
Kursledningen rapporterade från helgens (15-16 september) handledarutbildning.
Informerade kansliet att åtta (8) grupper startar i september, varav tre (3) är avsedda
för avelsfunktionärer.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 89 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning
Kursledningen rapporterade från helgens (15-16 september) handledarutbildning.
Informerade kansliet att två (2) grupper startar i september.
Noterade ledamöterna informationen.
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§ 90 Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende (KHM)
Kursledningen rapporterade från helgens (15-16 september) handledarutbildning.
Informerade kansliet att två (2) grupper startar i september.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 91 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt
Distansutbildning för exteriördomare (DK)
Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius från deras inledande möte
med de ansvariga i DKs arbetsgrupp kring utformandet av en distansutbildning för
exteriördomare.
Noterade ledamöterna informationen.
Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)
Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius informerade att KHMs arbetsgrupp
kommer att ha ett inledande möte under denna vecka (V38).
Noterade ledamöterna informationen.
§ 92 UKs kommande distansutvecklingsprojekt – SRD film
Rapporterade kansliet om arbetet med att ta fram en SRD film i samarbete med AG-ES.
Filmen beräknas vara färdig senare i höst.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 93

Pedagogiska verktyg

Presenterade Cissi Olin ett filmförslag hon sammanställt för att underlätta för
deltagarna i SKKs distansutbildningar att hitta i plattformen PingPong.
Tackade ledamöterna för ett bra filmförslag samt uppdrog till Cissi Olin att
sammanställa filmer för samtliga SKKs distansutbildningar i PingPong.
Therese Strate informerade om ett användbart verktyg vid produktion av
instruktionsfilmer. Therese erbjöd sig att demonstrera verktyget vid kommitténs nästa
sammanträde.
§ 94 Kvalitetssäkring av yrkesinriktade utbildningar inom hund (HUNDIS)
Rapporterade arbetsgruppen från sitt inledande arbete. Diskuterade ledamöterna
arbetsgruppens fortsatta arbete. Avrapportering skall ske till CS i slutet av februari.
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§ 95 Ansökan om medel ur SKKs investeringsbudget för utveckling av distansutbildning
Förelåg en detaljerad projektplan från KHM med tydligare beskrivning av den
planerade utbildningen ”Beteendeegenskaper BPH”, i enlighet med beslut från UKs
sammanträde nr 3-2018, § 67.
Diskuterade ledamöterna projektplanen samt beslöt godkänna KHMs ansökan om
75 000 kr ur 2018-års investeringsbudget för utveckling av distansutbildning.
§ 96

Ekonomi

Resultatrapport för perioden januari-augusti 2018 gicks igenom och lades därefter till
handlingarna.
§ 97 Nästa sammanträde
Beslöt kommittén att det sedan tidigare beslutade sammanträdet torsdagen den 25
oktober 2018, kommer att genomföras som ett telefonmöte mellan kl. 10.00 – ca
12.00.
Vidare beslöt kommittén nedanstående datum för vårens sammanträden, som äger
rum på SKKs kansli i Rotebro.
 Fredagen den 25 januari 2019, kl. 10.00 – ca 16.00
 Tisdagen den 9 april 2019, kl. 10.00 – ca 16.00
§ 98 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
§ 99

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.

