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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) 
fredagen den 27 november 2020. 
 
Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Susanne Nilsson, Cissi Olin, Johan Sandström  
 
Adjungerade: Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges 
Hundungdom), Therese Strate (Svenska Brukshundklubben), Kjell Svensson (tävlings- 
och utbildningschef) 
 
Protokoll: Nina Berggren  
 
 
§ 70 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  

 
§ 71 Val av justerare 

Susanne Nilsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 72  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 73 Föregående protokoll 

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 3-2020, gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna.  

 
§ 74 Information från ordföranden 

Ordföranden informerade från möte i FCIs Commission for Education and Public 
Relations som nyligen ägt rum på distans. Intressanta och konstruktiva diskussioner 
skedde rörande bland annat uppfödarutbildning. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 75 Information från ledamöterna 

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

Kjell Svensson informerade att Mikaela Persson Wallenius kommer tillbaka från 
föräldraledighet 1 mars 2021.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 77 Information från Studiefrämjandet 

Informerade Lisa Malmgren om Studiefrämjandets föreläsningsserie för instruktörer i 
samarbetsklubbar som kommer att arrangeras under december 2020 och januari 2021.  
 
Vidare informerade Lisa att två utbildningar i digitala möten genomförts för SKKs 
kommittéer. Studiefrämjandet arbetar dessutom med att ta fram olika digitala 
utbildningar.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 78 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Informerade Meta Lönnberg att SHU nu genomför en utbildning i föreningskunskap via 
videomötesverktyget Zoom. Vidare informerade Meta att dom arbetar med att ta fram 
en digital kassörsutbildning. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 79 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Therese Strate informerade om pågående arbete med SBKs utbildningsverksamhet.  
SBKs kongress genomfördes digitalt i slutet av oktober och även kommande 
regelrevideringsarbete kommer att ske digitalt. Rådande Coronapandemi medför att 
SBKs klubbar behöver hjälp på många olika sätt.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 80 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade att hon haft en frågestund på Facebook ”Snacka med SKK – 
hundplugg på distans”. Intresset för SKKs distansutbildningar var stort hos deltagarna.  

 
Vidare informerade sekreteraren att utbildningen av handledare för 
distansutbildningen engelska för ringsekreterare är slutförd. Kursstart kommer att ske 
27 januari 2021 och anmälan är nu öppen i SKK Shop. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
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§ 81 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att tre (3) grupper startat i mitten på oktober. Nästa kursstart 
sker 20 januari 2021. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 82 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
För kännedom förelåg kopia på mejlutskick till samtliga klubbar i enlighet med beslut 
från UK nr 3-2020, § 59. 
 
Förelåg skrivelse från Södra Älvsborgs kennelklubb med önskemål att utbilda fler 
handledare för SKKs uppfödarutbildning i studiecirkelform. Diskuterade ledamöterna 
skrivelsen och konstaterar att det i dagsläget inte är aktuellt med en sådan utbildning. 
Kommittén tar med sig önskemålet i sin framtida planering.  
 
Distansutbildning 

Informerade kansliet att anmälan till vårens kursstart 20 januari nu är öppen. För att 
möta den stora efterfrågan så har deltagarantalet ökats till max 15 (istället för 12). 
Några av handledarna har även erbjudit sig att ta två parallella kurser.  
 
Ordföranden presenterade arbetsgruppens förslag till rekrytering samt utbildning av 
nya distanshandledare för SKKs uppfödarutbildning på distans. Diskuterade 
ledamöterna förslaget. Efter några justeringar godkändes arbetsgruppens förslag.  
 
Preliminärt datum för utbildningen, som blir digital, är 13-14 november 2021. 
Uppdrogs till Susanne Nilsson, Cissi Olin samt Johan Sandström att jobba vidare med 
upplägg för utbildningen utifrån ledamöternas diskussion. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa brev med information om rekrytering, 
kravprofil samt utbildning. Brevet skickas till läns- samt specialklubbar som kan föreslå 
lämpliga kandidater.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 83 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs 

Informerade kansliet att vårens kursstart sker 20 januari 2021. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 84 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 



  

SKK/UK nr 4-2020 
2020-11-27 

Sida 4/5 
 
 

 
Informerade kansliet att en (1) grupp startat i mitten av oktober. Nästa kursstart sker 
27 januari 2021. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att en (1) grupp startat i mitten av oktober. Nästa kursstart sker 
27 januari 2021. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 86 SKK Play för uppfödare 

Då kommitténs reviderade budget för 2021 inte är färdig bordläggs den fortsatta 
planeringen tillsvidare. 

 
§ 87 UKs pågående distansutvecklingsprojekt 

- Marktjänst på utställning/prov/tävling  

Inget nytt att rapportera från arbetsgruppen. 
 

- Etik & Moral  

Arbetsgruppen redogjorde för sitt fortsatta arbete med struktur och innehåll 
för utbildningen. Ett förslag på upplägg i en utbildningsplattform 
presenterades. Ledamöterna tackade arbetsgruppen för ett väl utfört jobb och 
ser fram emot deras fortsatta arbete med utbildningen. 
 

- Pilotutbildning på gymnasienivå  
Susanne Nilsson samt Hans Balstedt redogjorde för sitt fortsatta arbete med 
kursplaner och utbildningsstruktur. Ledamöterna tackade för ett gediget arbete 
samt diskuterade hur UK ska gå vidare med detta projekt. Uppdrogs till 
Susanne och Hans att arbeta vidare utifrån ledamöternas diskussion. 
Ordföranden skickar förslag på kursplan till SKKs Vd, Ulf Uddman, för 
vidarebefordran till Skolverket.  

 

- Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal  
Förelåg lägesrapport från ordföranden samt Cissi Olin. Diskuterade kommittén 
lägesrapporten samt förslag till hur man kan gå vidare. Informerade Kjell 
Svensson att SKKs marknadsavdelning inlett ett förstudieprojekt med syfte att 
utveckla SKKs befintliga webbplatser. Uppdrogs till ordföranden att ta kontakt 
med ansvariga på SKKs marknadsavdelning för att diskutera UKs tankar på en 
SKK gemensam utbildningsportal.  
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- Erbjuda utbildning som bidrar till att medlemmarna förlänger sitt medlemskap  

För kännedom förelåg förslag på utbildningar inkomna vid sekreterarens 
frågestund på Facebook ”Snacka med SKK – hundplugg på distans”.   

 

§ 88 Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt 

- Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Arbetsgruppen från Kommittén för hundars mentalitet (KHM) har påbörjat sitt 
arbete att ta fram material för kursen. Kansliet har presenterat 
utbildningsplattformen Baloo för arbetsgruppen. Målsättningen är att 
utbildningen ska vara färdig till sommaren 2021. 
  

- Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 
Inget nytt att rapportera från kansliet. 
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 89 Ekonomi 

Kommitténs resultatrapport för januari – oktober gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna.  
 
§ 90 Nästa sammanträde 
Enligt tidigare beslut sker kommitténs nästa sammanträde nedanstående datum på 
distans. 

 Torsdagen den 11 februari 2021, kl. 09.30 – 12.00 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras. 
 
§ 92 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
Vid protokollet  

Nina Berggren  
 
Justeras     Justeras 

 
Eva Lejdbrandt, ordförande  Susanne Nilsson 

 

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

för ändring av SKK/CS. 


