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SKK/UK nr 2-2021
2021-04-16
§ 25 - § 49
Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK)
fredagen den 16 april 2021.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Susanne Nilsson, Cissi Olin, Johan Sandström
Adjungerade: Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Therese Strate (Svenska
Brukshundklubben), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson
Wallenius (SKKs utbildningsavdelning)
Anmält förhinder: Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom)
Protokoll: Nina Berggren
§ 25 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 26

Val av justerare

Johan Sandström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 27 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 28

Föregående protokoll

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 1-2021, gicks igenom och lades
därefter till handlingarna.
§ 29

Information från ordföranden

Ordföranden informerade om kommitténs uppgifter inför KF 2021. Nedanstående
uppdrag ska vara färdiga senast 21 maj.
 Redovisning av kommitténs aktiviteter från verksamhetsplanen och givna
uppdrag från KF 2019.
 Förslag till verksamhetsplan för 2022-2023
 Budget för 2022-2023.
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Ordföranden sammanställer redovisning av kommitténs uppdrag i samarbete med
sekreteraren.
Diskuterade ledamöterna verksamhetsplan samt budget inför kommande
verksamhetsperiod 2022-2023.
Vidare informerade ordföranden att hon närvarat vid sammanträde i SKKs kommitté
för uppfödarsamverkan (KUS) för att diskutera CS uppdraget rörande
veterinärvårdskostnader.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 30

Information från ledamöterna

Susanne Nilsson informerade att hon närvarat som digital resurs vid en
domarkonferens som Svenska Brukshundklubben anordnat.
§ 31

Information från tävlings- och utbildningschefen

Inget att rapportera.
§ 32

Information från Studiefrämjandet

Informerade Lisa Malmgren att Studiefrämjandets utbildning om digitala årsmöten
varit uppskattad och arrangerats i stor utsträckning. Föreläsningsserien för instruktörer
med Maria Brandel har varit omtyckt och välbesökt. Planering för årets upplaga av
Hundens vecka (V37) är i full gång.
Vidare informerade Lisa att Studiefrämjandets förbundskansli flyttat till nya lokaler i
Alviks strand i Bromma.
Noterade ledamöterna informationen.
För kännedom förelåg information om Studiefrämjandets förbundsstämma som äger
rum digitalt 29-30 maj 2021. Ordföranden kommer representera kommittén. Eftersom
SKK har möjlighet att anmäla två (2) ombud uppdrogs till sekreteraren att tillfråga SKKs
föreningskommitté (FK) om dom önskar anmäla ett ombud.
§ 33

Information från Sveriges Hundungdom (SHU)

För kännedom förelåg rapport från Meta Lönnberg om SHUs pågående verksamhet. Ett
flertal digitala utbildningar i olika ämnen kommer att arrangeras under våren.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 34

Information från Svenska Brukshundklubben (SBK)
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Informerade Therese Strate att SBK lanserat ett projekt för att utveckla en ny
webbplats. SBKs kongress genomförs i år digitalt den 8 maj som huvudsaklig
förhandlingsdag med 9 maj som reservdag.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 35

Information från sekreteraren

Informerade sekreteraren att byte av plattform, för våra korta självstudiekurser,
eventuellt kommer ske. Nuvarande plattform saknar funktionalitet som behövs.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 36

Distansutbildning i hundens beteende

Informerade kansliet att vi ännu inte vet när vi får tillgång till nya upplaga av boken,
Hundens språk och tankar, för att kunna uppdatera utbildningen.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 37 SKKs Uppfödarutbildning
Fysiska i studiecirkelform
Aktualiserade kansliet frågan om ”brush-up” för de certifierade handledarna.
Utbildningen har varit igång sedan 2016 och boken har nyligen reviderats, vilket gör
det lämpligt att arrangera en ”brush-up” under hösten 2021.
Diskuterade ledamöterna frågan och uppdrog till kansliet att till nästa möte ta fram
förslag på upplägg, genomförande samt innehåll. Vidare beslöt kommittén om
obligatorisk närvaro för samtliga certifierade handledare för att fortsättningsvis kunna
arrangera SKKs uppfödarutbildning i studiecirkelform.
Distansutbildning
Informerade kansliet att nya upplagan av boken, Hunduppfödning i teori och praktik,
är färdig och uppdateringsarbetet av utbildningen har påbörjats.
Informerade Susanne Nilsson, Cissi Olin samt Johan Sandström om upplägg samt
genomförande av utbildningen, som kommer ske digitalt via Zoom den 13-14
november 2021.
Presenterade sekreteraren sammanställning av namnförslagen som inkommit från
klubbarna beträffande nya distanshandledare. Ledamöterna gick igenom
namnförslagen och diskuterade den fortsatta rekryteringsprocessen.
Uppdrogs till Susanne Nilsson, Cissi Olin samt Mikaela Persson Wallenius att
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genomföra intervjuer med föreslagna personer. Vid kommitténs nästa sammanträde
11 juni bör rekrytering av lämpliga handledarkandidater vara färdig.
§ 38 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs
Informerade kansliet att nästa kursstart sker hösten 2021.
§ 39 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning
Informerade kansliet att en (1) grupp, med 21 deltagare, startat i början av april. Nästa
kursstart sker hösten 2021.
§ 40 Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende (KHM)
Informerade kansliet att nästa kursstart sker hösten 2021.
§ 41 Engelska för ringsekreterare (UtstK)
Informerade kansliet att en (1) grupp, med 4 deltagare, startat i början av april. Nästa
kursstart sker hösten 2021.
§ 42

SKK Play för uppfödare

Kjell Svensson lyfte frågan om vi når ut tillräckligt brett med programserien SKK Play för
uppfödare. Det är höga kostnader för att producera ett program i serien, så frågan är
om det är kostnadseffektivt, eller om man skall hitta annat alternativ.
Ledamöterna diskuterade den relevanta frågeställningen och funderade över tänkbara
alternativ. Med tanke på att målgruppen är organisationens uppfödare beslöt
kommittén ta upp frågan med SKKs kommitté för uppfödarsamverkan (KUS) för att
diskutera idéer på alternativa produktioner. Uppdrogs till sekreteraren att tillfråga
KUS.
§43
-

UKs pågående distansutvecklingsprojekt
Marktjänst på utställning/prov/tävling
Cissi Olin informerade om gruppens arbete samt visade ett utkast till
sammanställning över funktionärsuppgifter som inte kräver formell utbildning.
Diskuterade ledamöterna hur man på bästa sätt kan använda sig av materialet.
Uppdrogs till sekreteraren att undersöka vilka möjligheter som finns.

-

Etik & Moral
informerade arbetsgruppen att dom inte kommit längre i sitt arbete.
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-

Pilotutbildning på gymnasienivå
Ordföranden informerade att skolverket meddelat att dom tidigast om 18
månader har möjlighet att titta närmare på kursplanen. Diskussioner förs med
enskilda gymnasieskolor som eventuellt är intresserade att ta upp utbildningen.

-

Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal
Ordföranden informerade att hon ännu inte haft möte med Ida Sönnergren från
SKKs marknadsavdelning. Kommittén är dock enig i att en utbildningsportal bör
ingå i SKKs projekt för utveckling av ny webbplats (projekt Lajka).

-

Erbjuda utbildning som bidrar till att medlemmarna förlänger sitt medlemskap
Förelåg skrivelse från SKKs avdelning för medlemsservice angående utbildning
riktad till hundägare och blivande hundägare.
Diskuterade ledamöterna skrivelsen samt utsåg en arbetsgrupp bestående av
Hans Balstedt (sammankallande), Johan Sandström, Therese Strate (SBK) samt
Lisa Malmgren (Sfr). Arbetsgruppen får i uppdrag att ta kontakt med
medlemsservice för att höra lite närmare om deras idéer. Återkoppling sker vid
UKs nästa möte 11 juni.

§ 44
-

-

Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt
Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)
Informerade kansliet att arbetet framskrider, filmning har påbörjats samt att
KHMs arbetsgrupp knutit en expert i ämnet till projektet.
Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK)
Förelåg protokollsutdrag samt ansökan från UtstK rörande framtagandet av en
utbildning för utställningsfunktionärer. UtstK önskar även stöd ifrån UK i detta
utvecklingsarbete.
Diskuterade kommittén ansökan samt beslöt bevilja UtstK 30 000 kr ur 2021års investeringsbudget för utveckling av distansutbildning. Uppdrogs till
sekreteraren samt Mikaela Persson Wallenius att ta kontakt med UtstK
arbetsgrupp för att påbörja ett samarbete.

§ 45

Ekonomi

Kommitténs resultatrapport för januari – tom mars gicks igenom och lades därefter
till handlingarna.
§ 46 Protokollsutdrag från SKKs kommitté för samsyn och exteriör sundhet (KSS)
Förelåg protokollsutdrag från KSS som skickats till SKKs samtliga kommittéer och
arbetsgrupper.
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Diskuterade ledamöterna protokollsutdraget och konstaterar att frågeställningen i sak
inte berör kommitténs verksamhetsområde. Däremot kan KSS ansöka om pengar från
investeringsbudgeten för utveckling av distansutbildning. UK kan även bistå med hjälp
gällande pedagogik samt metod om KSS planerar att ta fram utbildning i ämnet.
§ 47 Nästa sammanträde
Beslutat sedan tidigare att äga rum fredagen den 11 juni, kl. 09.30 – 12.00 på distans.
§ 48 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
§ 49

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet

Nina Berggren

Justeras

Justeras

Eva Lejdbrandt, ordförande

Johan Sandström

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

