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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) torsdagen den 23 januari 2014 på SKKs kansli. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg § 1 - § 10 (Sveriges 
Hundungdom), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef) 
 

Protokoll:  

Nina Berggren 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade kommitténs första möte för öppnat.  
 
Efter öppnandet presenterade sig deltagarna för varandra. 
  

§ 2 Val av justerare 

Charlotte Carping valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om SKKs kansli.   

 

§ 4 Information från Studiefrämjandet 

Annika Hamilton informerade att Studiefrämjandet för närvarande genomför en 
omorganisation i hela landet, vilket kan vara bra för kommittén att känna till.  

 

§ 5 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade att SHU har många utbildningsprojekt på gång. 
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§ 6 Delegeringsordning 

Kommitténs delegeringsordning för verksamhetsperioden 2014 – 2015 gicks igenom 
och diskuterades. 

 

UKs ansvar är den övergripande samordningen av frågor som rör distansutbildning, 
uppfödarutbildning och samarbete med Studiefrämjandet.  

 

Nedanstående arbetsuppgifter och prioriterade områden diskuterades och 
kommenterades särskilt. 

  

 Hålla kontakt med utbildningsansvariga inom SKK-organisationen 

Hur ser det ut i klubbarna, finns det en utbildningsansvarig? 

Vilket stöd kan UK ge till klubbarna i utbildningsfrågor? 

 

Informerade kansliet att det finns information till utbildningsansvariga på SKKs 
webbplats.  

 

Ledamöterna fick i uppdrag att till nästa sammanträde fundera vidare på frågan för att 
fortsätta diskussionen där. 

 

 Ansvara för SKKs uppfödarutbildning 

Klubbarna har svårt att hitta handledare. Hur kan man lösa det? 

Hur kan kvalitén på utbildningen förbättras? Idag finns inget krav på uppfödare att de 
ska ha genomfört en uppfödarutbildning för att få registrera valpar. Ett sätt att höja 
kvalitén kan vara att kräva utbildning för uppfödare.  

 

Ledamöterna fick i uppdrag att till nästa sammanträde fundera vidare på frågan för att 
fortsätta diskussionen där. 

 

 Kommittén ska sprida kunskap om arbetet inom kommittén genom nyhetsbrev 
eller på annat sätt 

Sekreteraren meddelade att det nu finns information om UK publicerad på SKKs 
webbplats. På dessa sidor kan kommittén informera om sitt arbete.  

 

http://www.skk.se/om-skk/funktionarsinfo/utbildningsansvarig/
http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/utbildningskommitten/
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Beslöt kommittén skicka nyhetsbrev till klubbarna med information om 
utbildningskommittén samt dess prioriterade områden. Uppdrogs till ordföranden och 
sekreteraren att ombesörja det.  

 

 Utveckla distansutbildningar till olika funktionärsgrupper i samverkan med 
andra CS-kommittéer.  

Framhåller kommittén att de önskar fokusera på kvalité hellre än kvantitet. För att 
inventera behov och önskemål hos övriga kommittéer uppdrogs till ordföranden att 
tillskriva övriga kommittéer. 

 

 Utveckla distansutbildningar riktade mot uppfödare och andra intressenter 
utifrån SKKs avelsbok och kommande uppfödarboken, 2014. 

För att kunna göra en tidsplanering beslöt kommittén bjuda in Åsa Lindholm, författare 
av nya uppfödarboken, till nästa sammanträde. 

 

 Utbilda handledare för SKKs distansutbildningar 

Betonar kommittén att man, i detta uppdrag, önskar samarbeta med 
Studiefrämjandet.  

 

Studiefrämjandet har under lång tid arrangerat ledarutvecklingsutbildningar. Annika 
Hamilton informerade att Studiefrämjandet för närvarande arbetar med att även 
utveckla en handledarutbildning för distansutbildning. Uppdrogs till Annika att 
presentera Studiefrämjandets ledarutvecklingsutbildning vid nästa sammanträde.  

 

 Genomföra en föreläsningsserie under verksamhetsperioden, som vänder sig till 
uppfödare 

Se § 10. 

 

 På lämpligt sätt presentera SKKs arbete med distansutbildningar under 2015, 
t.ex. genom en utbildningskonferens. 

Detta är ett uppdrag som kommittén tar sig en funderare över, för att återuppta vid ett 
senare tillfälle.  

 

§ 7 Lathund för kommittéledamöter 

Svenska Kennelklubbens lathund för kommittéledamöter gicks igenom. Kjell Svensson 
poängterade speciellt rubriken, lojalitet/konfidentiella uppgifter/digitala media.  
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§ 8 Distansutbildningar 

Sekreteraren informerade kommittén om de distansutbildningsprojekt som SKK varit 
delaktiga i samt arbetat med.  

 

Noterade UK informationen.  

 

§ 9 SKKs Uppfödarutbildning 

Sekreteraren informerade om SKKs uppfödarutbildning, historik, innehåll samt 
genomförande.  

 

Noterade UK informationen.  

 

§ 10 Föreläsningsserie för uppfödare 

Sekreteraren informerade om den föreläsningsserie som den tidigare 
utbildningskommittén genomfört.  

 

Noterade UK informationen.  

 

SKKs uppfödarutbildning har varit igång i ett tiotal år och ses nu över både gällande 
böcker, upplägg samt genomförande. Kommittén önskar tänka i nya banor även när 
det gäller en föreläsningsserie för uppfödare.  

 

Då det i dagsläget är oklart när den nya uppfödarboken kommer att publiceras så 
beslöt kommittén fortsätta diskussionen vid nästa sammanträde, då man planerar att 
bjuda in författaren till den nya uppfödarboken (se § 5).  

 

§ 11 PING PONG 

PING PONG är ett företag som erbjuder en lärplattform (Learning Management 
System) för att bland annat skapa internetbaserade utbildningar. Sedan 2013 har SKK 
ett avtal med PING PONG.  

 

Cilla Hamfelt och sekreteraren presenterade lärplattformen PING PONG och de 
utbildningar som SKK skapat. 

 

Tackade UK för presentationen och framförde önskemål att få tillgång till PING PONG.  
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§ 12 Pilotutbildning i Hundens Beteende 

Förelåg sammanställning och förslag på fortsatt arbete rörande den av KHM 
utarbetade pilotutbildningen i Hundens Beteende (i PING PONG).  

 

Cilla Hamfelt redogjorde för sammanställningen och de förslag till fortsatt arbete som 
förelåg.  

 

Rekrytering och utbildning av handledare blir kommitténs första uppdrag. Eftersom 
utbildningen redan är färdigställd och endast behöver smärre omarbetningar så är det 
viktigt att utbildning av handledare kommer igång inom kort.    

 

Ledamöterna fick i uppdrag att till nästa sammanträde fundera över rekrytering och 
hur en handledarutbildning skulle kunna se ut för att fortsätta diskussionen där. 

 

Vidare diskuterade kommittén hur information om handledarutbildningen kan spridas i 
organisationen. Ett förslag som framkom var att UK skulle närvara vid 
länsklubbskonferensen som arrangeras 19-21 september 2014 samt vid 
specialklubbskonferensen i början av 2015. 

 

Beslöt kommittén ta upp den frågan på dagordningen vid nästa sammanträde.  

 

§ 13 Ekonomi 

Kommittén gick igenom budget för verksamhetsperioden 2014-2015.  

 

§ 14 Nästa sammanträde 

Beslöt UK att 2014-års sammanträden skall äga rum nedanstående datum. 

 24 mars på SKKs kansli 

 21-22 maj, 2-dagars möte på annan plats 

 4 september på SKKs kansli 

 23 oktober på SKKs kansli  

 

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

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

Eva Lejdbrandt tackade de närvarande för ett konstruktivt första möte och avslutade 
därefter mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Nina Berggren 

 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Eva Lejdbrandt, ordförande  Charlotte Carping 

 

 

 

 

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

 

 

  

 

 


