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SKK/UK nr 5-2018
2018-10-25
§ 100 - § 116
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens
utbildningskommitté (UK) torsdagen den 25 oktober 2018.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Susanne Nilsson, Cissi Olin
Adjungerade:
Therese Strate (Svenska Brukshundklubben), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom),
Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs
utbildningsavdelning).
Anmält förhinder:
Cilla Hamfelt
Ej närvarande:
Moa Källström (Studiefrämjandet)
Protokoll:
Nina Berggren
§ 100 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 101 Val av justerare
Susanne Nilsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 102 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 103 Föregående protokoll
UK protokoll nr 4-2018

Med anledning av att detta är ett kortare telefonsammanträde gås protokollet igenom
och uppdrag följs upp vid kommitténs sammanträde i januari 2019.
Noterade ledamöterna informationen.
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§ 104 Information från ordföranden
Informerade ordföranden från länsklubbskonferensen som gick av stapeln i slutet av
september.
Några närvarande handledare för SKKs uppfödarutbildning framförde önskemål om att
erhålla intyg för genomförd utbildning. De ansåg sig ha genomfört utbildningen såsom
handledare. Diskuterade ledamöterna önskemålet och kom fram till att handledarens
roll i utbildningen inte kan jämställas med en deltagares. Dessutom erhåller
handledarna en legitimation som visar att dom är certifierade handledare för SKKs
uppfödarutbildning.
Vidare diskuterade ledamöterna vilken kunskap en potentiell handledare för SKKs
uppfödarutbildning bör ha. Som ett önskvärt förkunskapskrav beslöt UK införa att
tänkbara handledare själva bör ha genomfört SKKs uppfödarutbildning. Beslutet gäller
både distansutbildningen samt den fysiska i studiecirkelform.
Vidare presenterade ordföranden ett antal ärenden hon fått med sig från diskussioner i
SKKs centralstyrelse (CS) samt dess arbetsgrupper.
 UK & UKKs uppdrag att utreda om man ska genomföra utbildning redan när
man ansöker om kennelnamn (UK protokoll nr 3-2018 - § 52)
Informerade ordföranden om de diskussioner som förts i CS arbetsgrupp rörande
obligatorisk utbildning för SKKs uppfödare. Förelåg även underlag till uppdraget från
Ulf Uddman.
Vidare redogjorde Cissi Olin för de diskussioner hon och UKKs representant haft och
där konsensus inte kunnat uppnås. Diskuterade ledamöterna uppdraget ingående samt
beslöt rekommendera alternativ 2 i det förslag Ulf Uddman presenterat. Cissi Olin fick i
uppdrag att sammanställa UKs förslag som ordföranden tar med sig till CS kommande
sammanträde.
 Brush-up utbildning för befintliga hunduppfödare
SKKs befintliga uppfödarutbildning är en nyligen framtagen och kvalitetssäkrad
utbildning. Utbildningen innehåller den grundläggande kunskap som organisationens
uppfödare bör ha enligt UK. I dagsläget ser UK inget behov av att arbeta fram
ytterligare en utbildning för organisationens uppfödare.
 Utbildning för att starta hunddagis
Diskuterade ledamöterna önskemålet om utbildning för att starta hunddagis. Det är ett
omfattande uppdrag som kräver att en grundlig utredning görs innan arbetet med att
utforma utbildningen kan ta vid. Kontakt bör tas med jordbruksverket samt
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länsstyrelsen för att ta reda på deras krav på innehåll. Dessutom kan en inventering av
vilka utbildningar som redan finns på marknaden vara värdefull. Ordföranden tar med
sig UKs åsikter och återkopplar till CS.
§ 105 Information från ledamöterna
Inget att rapportera.
§ 106 Information från tävlings- och utbildningschefen
Inget att rapportera.
§ 107 Information från Studiefrämjandet
Ej närvarande.
§ 108 Information från Sveriges Hundungdom (SHU)
Meta Lönnberg informerar att SHU kommer arrangera flera läger för ungdomar
framöver. Dessutom planerar handling kommittén filma på Stockholm Hundmässa
med målsättning att producera instruktionsfilmer.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 109 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK)
Therese Strate informerade om SBKs pågående utbildningsprojekt.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 110 Information från sekreteraren
Inget att rapportera.
§ 111 UKs pågående distansutvecklingsprojekt – SRD film
Informerade kansliet att SRD filmen, som tas fram i samarbete med AG-ES, snart är
färdigställd. Lansering planeras ske i samband med Stockholm Hundmässa i december
2018.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 112 Kvalitetssäkring av yrkesinriktade utbildningar inom hund (HUNDIS)
Rapporterade arbetsgruppen från sitt arbete.
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Ordföranden informerade att hon kommer närvara vid Riksstudiedagar djur/djurvård
som arrangeras av djurbranschens yrkesnämnd (DYN) på SKKs kansli 29-30 oktober.
Deltagare är lärare på NB-gymnasier. Vidare informerade ordföranden att hon, den 29
oktober, kommer närvara vid ett möte för eventuellt bildande av en branschförening.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 113 Ekonomi
Resultatrapport för perioden januari-september 2018 gicks igenom och lades därefter
till handlingarna.
§ 114 Nästa sammanträde
Beslutat sedan tidigare att äga rum fredagen den 25 januari 2019, kl. 10.00 – ca 16.00,
på SKKs kansli i Rotebro.
§ 115 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
§ 116 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.

