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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) torsdagen den 19 november 2014 på SKKs kansli. 
 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), 
Barbro Ohlsson (valberedningen)  §88 samt del av §89 
 
Anmält förhinder: 
Annika Hamilton (Studiefrämjandet) 
 
Protokoll:  
Nina Berggren 
 
 

§ 77 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  
 

§ 78 Val av justerare 

Cilla Hamfelt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 79 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 80 Föregående protokoll 

§ 58 Föregående protokoll 

Informerade ordföranden att hon tillfrågat de förslag på personer som framkom vid 
föregående möte men att dessa tyvärr tackat nej till att vara ledamot i UK. Fortsatte 
kommittén diskussionen och ytterligare några namn framkom. Dessa skall tillfrågas av 
Eva. 
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I övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.  

 

§ 81 Information från ordföranden 

Ordförande informerade från länsklubbskonferensen där hon informerat om 
kommitténs arbete.  

 

Vidare informerade ordföranden att Svenska Terrierklubben (SvTeK) tagit ett initiativ 
för att låta ungdomar mellan 18-25 år vara trainee vid Terrierklubbens 
domarkonferens och efterföljande Terrierderby som arrangeras 21-23 november 2014. 
Ett initiativ som uppskattats av både ungdomar och arrangör.  

 

§ 82 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera. 

 

§ 83 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade att SKK kommer att ha ett möte med Anders Ambrén, Ping 
Pong AB, för att omförhandla avtalet inför nästa år. 

 

§ 84 Information från Studiefrämjandet 

Förelåg information från Studiefrämjandet rörande nominering till Studiefrämjandets 
förbundsstyrelse. Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast 19 december. 

 

Uttalade kommittén sitt stöd för omval av sittande ordförande, Tommy Winberg, samt 
uppdrog till sekreteraren att framföra det till valberedningen. Vidare uppdrog UK till 
ordföranden och sekreteraren att inventera om det finns flera lämpliga personer att 
föreslå. 

 

§ 85 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Inget att rapportera. 

 

§ 86 Information från sekreteraren 

Inget att rapportera. 

 

§ 87 Distansutbildning i hundens beteende   

Eva och Cilla informerade om planeringen inför handledarutbildningen, 29-30 
november. Första dagen handlar om gruppdynamik och ledarskap. Andra dagen 
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handlar om lärplattformen, PING PONG, hur handledaren använder plattformen i sitt 
arbete som handledare. Cilla har gjort ett kompendium till handledarna som ska 
underlätta deras arbete.   

 

Sekreteraren gör förslag på utvärdering till handledarutbildningen som skapas i PING 
PONG. Arbetet med de övriga utvärderingarna pågår.  

 

Kommittén diskuterade ett antal frågeställningar rörande handledarna samt deras 
uppdrag. Ytterligare frågor framkommer eventuellt vid handledarutbildningen. Beslöt 
UK fånga upp och samla frågeställningarna för att fortsätta diskussionen vid annat 
tillfälle. 

 

Sekreteraren informerade att hon haft ett möte med Studiefrämjandet för att 
diskutera anmälan samt information om distansutbildningen i hundens beteende som 
kommer att lanseras för medlemmar i början av 2015. Inom kort kommer information 
om utbildningen och anmälan att publiceras på www.studieframjandet.se samt 
www.skk.se.   

 

§ 88 Uppfödarutbildning 

Rapporterade Charlotte Carping och Liselotte Persson om arbetet med att gå igenom 
det nya manuset samt studiehandledningarna, till den nuvarande 
uppfödarutbildningen. En del av innehållet från de nuvarande studiehandledningarna 
kan återanvändas, med nya sidhänvisningar.  

 

Diskuterade kommittén omfattning samt struktur för en ny uppfödarutbildning. 
Framkom förslag på att ta kontakt med författaren, Åsa Lindholm, och höra om hon 
haft en tanke om upplägg på utbildning. Uppdrogs till Charlotte att ta kontakt med Åsa. 

 

Beslöt kommittén att den nya uppfödarutbildningen bör vara en sammanhållen 
utbildning med ca 6 träffar som omfattar hela boken, Hunduppfödning – i teori och 
praktik. Förslag på råmanus till en studiehandledning bör vara färdig i början av 2015.  

 

Eva tar kontakt med Annika Hamilton och hör om Studiefrämjandet har någon 
pedagogiskresurs som UK kan få hjälp av i arbetet med att ta fram en ny 
studiehandledning. Eva, Charlotte och Lise-Lotte fortsätter sen diskussionen om hur 
arbetet skall fortskrida.  

 

Kommittén beslöt ta upp diskussionen om handledarutbildning när arbetet med 
utformningen av utbildningen kommit lite längre. 

http://www.studieframjandet.se/
http://www.skk.se/
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§ 89 Föreläsning för uppfödare – ”webbinarium” 

Ordföranden hälsade Samuel Blombäck, från företaget Screen9, välkommen till mötet. 
Samuel tackade för att han fick komma och berätta om företagets teknikplattform för 
att hantera och publicera ett videoinnehåll. Företaget fokuserar på den underliggande 
tekniken för att säkerställa leveransen av video, från sändare till mottagare, över alla 
plattformar. Enligt Samuel fungerar företagets teknikplattform oavsett vilken internet 
uppkoppling eller enhet (dator, mobil, platta) som mottagaren har.  

 

Företaget producerar inte video men har samarbetspartners som gör det. Om UK är 
intresserad kan Samuel förmedla kontakt med sådan samarbetspartner. I dagsläget 
finns inte någon funktion för att ställa frågor (chatt) till presentatören, men det är en 
funktion som företaget för tillfället arbetar med att utveckla. Innan chattfunktionen är 
färdigutvecklad finns flera gratisversioner som kan användas. 

 

Kommittén tackade Samuel för en intressant presentation.  

 

Kommittén tycker att det är positivt att företaget fokuserar på den tekniska lösningen 
eftersom det brukar vara ett problemområde. Kjell Svensson fortsätter att hålla 
kontakten med Samuel och ber om förslag på producent.  

 

Diskuterade UK förslag på lämpligt testprojekt under första kvartalet 2015. 
Ledamöterna fick i uppdrag att fundera vidare för att fortsätta diskussionen vid nästa 
sammanträde.  

 

§ 90 Administrationsavtal Sfr - SKK 

Förelåg avtal mellan SKK och Studiefrämjandet för kännedom. 

 

§ 91 Föreningskommitténs (FK) ordförandeutbildning 

Sekreteraren rapporterade att hon fått information från Fredrik Bruno, sekreterare i 
FK, hur arbetet med ordförandeutbildningen fortskrider. Innehållet i utbildningen 
beräknas vara färdigt och inlagt i PING PONG i slutet av december. Efter årsskiftet 
avser FK arrangera en pilotutbildning med ett fåtal handplockade deltagare. Fredrik 
kommer att vara handledare för pilotutbildningen.  

 

§ 92 Pilotprojekt uppfödarutbildning Amstaff 

Förelåg minnesanteckningar från ordförandes möte, 19 september, med Svenska 
Terrierklubben (SvTeK) och berörda rasklubbar. Det var ett bra möte där deltagarna 
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redde ut en del frågetecken och där det framkom att det, från SKKs sida, är ett 
erbjudande om hjälp och inte ett krav på utbildning. 

 

Ett förslag är att SvTeK tar fram en egen specialmodul som kopplas till SKKs 
uppfödarutbildning. SKKs distansutbildning i hundens beteende är också en passande 
utbildning för målgruppen.  

 

§ 93  Ekonomi 

Resultatrapport t.o.m. oktober 2014 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

§ 94 Nästa sammanträde 

Enligt tidigare beslut äger nästa sammanträde rum torsdagen den 5 februari 2015 på 
SKKs kansli. 

 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 96 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Nina Berggren 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Eva Lejdbrandt, ordförande  Cilla Hamfelt 

 

 

Det justerade protokollet redogör vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


