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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) torsdagen den 14 juni 2018. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson, Cissi Olin 
 
Adjungerade: 
Moa Källström (Studiefrämjandet) tom § 65, Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), 
Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs 
utbildningsavdelning)  
 
Ej närvarande:  
Therese Strate (Svenska Brukshundklubben) 
 
Protokoll:  
Nina Berggren  

 

§ 48 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  

 
§ 49 Val av justerare 

Hans Balstedt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 50 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 51 Föregående protokoll 

UK protokoll nr 2-2018 – § 27

 
Ordföranden belyste problematiken i att lära personer som inte redan har pedagogisk kunskap 
hur dom ska lära ut pedagogik. Arbetet med att ta fram en lärarhandledning fortsätter med 
hjälp av Moa Källström. Diskuterade även ledamöterna möjligheten att vara mentor på plats 
vid en handledarutbildning som skall genomföras av en annan central kommitté, för att på så 
sätt förmedla kunskapen hur utbildningen bör genomföras.  
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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. 
 
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.  
 

UK protokoll nr 2-2018 – § 32 

Meta Lönnberg informerade att ett missförstånd skett och att det endast är en person 
anställd i SBKs projekt Upp och hoppa. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 52 Information från ordföranden 

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 ordföranden från centralstyrelsens (CS) två senaste sammanträden.  
 
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. 
 
Vidare informerade ordföranden att hon kommer närvara vid länsklubbskonferensen 
som avhålls sista helgen i september i Malmö. 
 
Noterade ledamöterna informationen.  
 
§ 53 Information från ledamöterna 

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

Informerade Kjell Svensson att SKK tecknat avtal med PingPong att använda deras 
plattform Baloo Learning. 
 
Vidare informerade Kjell att SKKs ekonomichef Jerry Mankowski går i pension efter 
sommaren och hans ersättare heter Karin Andersson och kommer närmast från 

http://www.skk.se/
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AniCura.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 55 Information från Studiefrämjandet 

Informerade Moa Källström att hon kommer att byta tjänst vilket innebär att hon inte 
längre kommer att vara UKs kontaktperson. Hennes ersättare är ännu inte anställd.  
 
Noterade ledamöterna informationen.  
 
§ 56 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

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. 
 

§ 57 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 

Ej närvarande. 
 

§ 58 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade att det i Hundsport nr 4 publiceras en artikel om SKKs 
distansutbildningar.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 59 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att anmälan för höstens kurser öppnar 8 augusti samt att första 
omgången kurser startar 12 september. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 60 SKKs Uppfödarutbildning 

Fysiska i studiecirkelform 
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. 
 
Distansutbildning 

Informerade kansliet att anmälan för höstens kurser öppnar 8 augusti samt att 
kurserna startar 12 september. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
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§ 61 SKK Play för uppfödare 

Rapporterade kansliet om arbetet med 2018-års program om ledavläsning med fokus 
på ED.   

 
Meddelade  Cilla Hamfelt att hon tillfrågat Anki Andersson som accepterat att ställa 
upp som sakkunnig i 2019-års program med ämnet ekonomi för uppfödare.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 62 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs 

Informerade kansliet om förberedelserna inför handledarutbildningen 15-16 
september.  
 
Anmälan till de första kurserna öppnar 8 augusti och datum för kursstart blir 19 
september. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 63 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet om arbetet med att färdigställa föreningskommitténs grundkurs i 
föreningsteknik på distans.  
 
Vidare meddelade kansliet att FK rekryterat ytterligare tre (3) handledare till 
utbildningen. Tyvärr har en handledarkandidat lämnat återbud, vilket innebär att det i 
dagsläget finns totalt sex (6) handledare för nämnda utbildning. 
 
Anmälan till de första kurserna öppnar 8 augusti och datum för kursstart blir 19 
september. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att anmälan till de första kurserna öppnar 8 augusti samt datum 
för kursstart blir 19 september. 
 
Cilla Hamfelt rapporterade från arbetsgruppens jobb med att färdigställa utbildningen i 
PingPong. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 65 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt 
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Distansutbildning för exteriördomare (DK) 
Rapporterade Susanne Nilsson om arbetsgruppens arbete.  
 
Informerade kansliet att man har för avsikt att efter sommaren ta kontakt med DKs 
arbetsgrupp för att inleda ett samarbete kring utformandet av en distansutbildning för 
exteriördomare. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM) 

KHMs arbetsgrupp beräknar påbörja arbetet under hösten 2018. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 66 UKs kommande distansutvecklingsprojekt – SRD film 
Rapporterade kansliet om arbetet med att ta fram en SRD film i samarbete med AG-ES. 

Målsättningen är att filmen ska vara färdig till hösten. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 67 Protokollsutdrag från KHM 
Förelåg protokollsutdrag från KHM (sammanträde nr 3-2018, § 31), vidarebefordrat från CS 
till UK, där KHM söker anslag för att utveckla ytterligare webbaserad utbildning för 
BPH beskrivare.  
 
UK är positiva till KHMs önskemål men för att kunna ta beslut i frågan behöver UK en 
detaljerad projektplan där det framgår en tydligare beskrivning av utbildningen, 
upplägg och innehåll, tidsplan samt ansvariga för framtagandet och färdigställandet av 
utbildningen. 
 
§ 68 Pedagogiska verktyg 
Diskuterade ledamöterna sitt uppdrag från föregående sammanträde och ytterligare 
förslag på lösningar framkom. Uppdrogs till Cissi Olin att utarbeta ett förslag till 
kommitténs nästa sammanträde.   
 

§ 69 Kvalitetssäkring av yrkesinriktade utbildningar inom hund (hundcollege) 
Ordföranden presenterade sitt förslag på uppdrag till arbetsgruppen. Diskuterade 
ledamöterna förslaget ingående. Efter diskussionen kompletterades uppdraget med 
några punkter. Uppdrogs till arbetsgruppen att arbeta vidare med uppdraget samt 
beslöts utse Susanne Nilsson till sammankallande i arbetsgruppen. 

 

§ 70 Ekonomi 
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Resultatrapport för perioden januari-april 2018 gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna.  
 

§ 71 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum måndagen den 17 september 2018, kl. 10.00 – ca 
16.00, på SKKs kansli i Rotebro. 
 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 73 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet  

 

Nina Berggren  
 
 
Justeras     Justeras 

 
Eva Lejdbrandt, ordförande  Hans Balstedt 

 

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

för ändring av SKK/CS. 


