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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) 
tisdagen den 7 december 2021. 
 
Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Johan Sandström  
 
Adjungerade: Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius 
(SKKs utbildningsavdelning) 
  
Anmält förhinder: Susanne Nilsson, Cissi Olin, Lisa Holmberg (Studiefrämjandet), Meta 
Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Therese Strate (Svenska Brukshundklubben) 
 
Protokoll: Nina Berggren  
 
§ 99 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  

 
§ 100 Val av justerare 

Johan Sandström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 101 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 102 Föregående protokoll 

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 4-2021, gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna. 
 

§ 103 Information från ordföranden 

Ordföranden presenterade förslag på delegeringsordning för UK under 
verksamhetsperioden 2022 – 2023. Diskuterade ledamöterna förslaget och 
genomförde några ändringar.  
 
Förelåg förslag till validering av kommittéledamots kompetens motsvarande 
genomgången utbildning till certifierad handledare för SKKs uppfödarutbildning i 
studiecirkelform. Diskuterade ledamöterna förslaget och genomförde några 
omarbetningar i texten. Beslöt kommittén att validering av ledamot kan ske med 
utgångspunkt i skrivningen.  
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Ordföranden informerade att hon närvarat vid Skolverkets nationella kompetensråd. 
Skolverket genomför en översyn av examensmålen och ämnen inför examen, vilket 
kommer att skickas ut på remiss i början av 2022. Troligtvis införs ett nytt 
betygssystem från 2025. Med anledning av detta uppdrogs till Susanne Nilsson och 
Hans Balstedt att se över betygssystemet för pilotutbildningen.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 104 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera.  
 

§ 105 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Inget att rapportera. 
 
§ 106 Information från Studiefrämjandet 

Inte närvarande.  
 
§ 107 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg är inte närvarande men har föredömligt lämnat en skriftlig rapport som 
redogjorde för SHUs omfattande verksamhet. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 108 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Inte närvarande.  

 

§ 109 Information från sekreteraren 

Informerade sekreteraren att kommitténs ledamot Susanne Nilsson erhållit SKKs 
förtjänsttecken.  
 
Noterade ledamöterna informationen och gratulerade Susanne till den fina 
utmärkelsen. 
 
§ 110 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att anmälan för samtliga distansutbildningar öppnade 6 
december samt att vårens första kursstart, för hundens beteende, sker 26 januari 
2022.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 111 SKKs Uppfödarutbildning 
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Fysiska i studiecirkelform 
Rapporterade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius från den brush-up, för de 
certifierade handledare, som genomförts under hösten. Eftersom det var en 
obligatorisk brush-up så kommer de handledare som inte deltagit att bli 
avauktoriserade som certifierade handledare.  
 
Sekreteraren informerade att flera klubbar efterfrågat ytterligare en 
handledarutbildning, då behov finns att utbilda nya handledare. Diskuterade 
ledamöterna möjligheten att arrangera ytterligare en handledarutbildning.  
 
Beslöt kommittén att handledarutbildning, för SKKs uppfödarutbildning i fysisk 
studiecirkelform, arrangeras under hösten 2022, i slutet av september alternativt 
början av oktober. Ledamöterna fortsätter planeringen av handledarutbildningen vid 
nästa möte. 
 
Distansutbildning 
Informerade kansliet att vårens kursstart sker 19 januari 2022. 

Den planerade steg-2 utbildningen av de nya distanshandledarna (13-14 november) 
blev tyvärr inställd på grund av få deltagare. Diskuterade ledamöterna hur flera 
handledarkandidater kan rekryteras samt hur de som redan är uttagna skall få sin 
fortsatta utbildning.  
 
Uppdrogs till kansliet att undersöka bland deltagare som genomfört 
uppfödarutbildningen på distans, om det där kan finnas lämpliga handledarkandidater. 
Återkoppling sker vid kommitténs nästa möte, där även fortsatt diskussion, hur 
utbildningen av de redan uttagna handledarkandidaterna, skall ske.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 112 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs  

Informerade kansliet att vårens kursstart sker 19 januari 2022. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 113 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att vårens kursstart sker 26 januari 2022. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att vårens kursstart sker 26 januari 2022. 
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Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 115 Engelska för ringsekreterare (UtstK) 

Informerade kansliet att vårens kursstart sker 26 januari 2022. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 116 Gemensamt möte UK & KUS - SKK Play för uppfödare  

Ordföranden inleder det gemensamma mötet med SKKs kommitté för 
uppfödarsamverkan (KUS) och berättar om bakgrunden till SKK Play för uppfödare.  
 
Diskuterar ledamöterna i UK samt KUS förslag på alternativa produktioner till 
nuvarande programserie i SKK Play för uppfödare.  
 
Beslöts att respektive ordförande i UK och KUS tar med sig diskussionen från detta 
gemensamma möte till kommande möte i SKKs Centralstyrelse (CS).  
 
§ 117 UKs pågående distansutvecklingsprojekt 

- Marktjänst på utställning/prov/tävling  
Informerade arbetsgruppen att dom ännu inte jobbat vidare med sekreterarens förslag 
som presenterats vid ett av kommitténs föregående möten. Till kommitténs nästa 
sammanträde kommer ett exempel att färdigställas och presenteras för ledamöterna.  

 

- Etik & Moral  
Ingen i arbetsgruppen är närvarande vid dagens möte så avrapportering får ske vid 
nästa sammanträde.  
 

- Pilotutbildning på gymnasienivå  
Susanne Nilsson samt Hans Balstedt har ännu inte hittat någon skola som är 
intresserad att arrangera pilotutbildningen så deras arbete fortsätter. Ordföranden 
informerade att Realgymnasiet visat intresse för pilotutbildningen. Uppdrogs till 
Susanne och Hans att kontakta dom.  

 

- Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal  
Ida Sönnergren hälsas välkommen för att presentera skisser för nya skk.se för 
kommittén. Ledamöterna tackade Ida för en intressant presentation och ser fram 
emot det fortsatta arbetet med nya skk.se.  

 

- Erbjuda utbildning som bidrar till att medlemmarna förlänger sitt medlemskap  
Sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius informerade att SKKs hundägarutbildning 
är färdigställd och lanserad i Mitt SKK. Utbildningen erbjuds även till personer som 
ännu inte är medlemmar i SKKs organisation. En omfattande marknadsföringsinsats är 
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planerad tillsammans med SKKs marknadsavdelning.     
 

§ 118 Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt 

- Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Informerade sekreteraren om status för arbetsgruppens arbete med utbildningen.  

 
- Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 

Informerade sekreteraren om det aktuella arbetet med samarbetsprojekten med 
UtstK.  

 
- Digital utbildning riktad till jakthundsägare (JhK) 

Informerade sekreteraren om bakgrunden till JhKs initiativ till framtagande av en 
digital utbildning riktad till jakthundsägare. JhK har utsett en arbetsgrupp som i 
samarbete med UK samt SKKs utbildningsavdelning kommer arbeta med nämnda 
utbildning. 
  

§ 119 Ekonomi 

Kommitténs resultatrapport för januari – tom november gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna.  
 
§ 120 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum fredagen den 28 januari 2022, kl. 09.30 – 12.00 på 
distans.  

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras. 
 
§ 122 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. 


