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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) 
fredagen den 21 oktober 2022. 
 
Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: Märta Brandts (ordf), Pamela Abrahamsson, Hans Balstedt, 
Susanne Nilsson (fr.o.m. § 109), Johan Sandström 
 
Adjungerade: Lisa Holmberg (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges 
Hundungdom), Agneta Olsson (Svenska Brukshundklubben), Kjell Svensson (tävlings- 
och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 
 
Protokoll: Nina Berggren  
 

§ 104 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 105 Val av justerare 

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

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 107 Föregående protokoll 

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 4-2022 
 
§ 81 Brush-up SKKs centrala distanshandledare 

Informerade kansliet att det blir en digital brush-up samt att närmare planering sker under hösten. 

Diskuterade ledamöterna om den ska vara obligatorisk eller inte. Beslöts att den inte ska vara 

obligatorisk. 

 
Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius att brush-up för SKKs 
centrala distanshandledare kommer arrangeras en vardagskväll i mars/april 2023.  
 
§ 108 Information från ordföranden 

Informerade ordföranden från senaste mötet i SKKs centralstyrelse (CS). SKKs VD 
assistent Annika Klang går i pension vid årsskiftet och hennes ersättare, Lotta Gry, har 
nu börjat sin anställning. CS arbetar med planering av 2023-års 
specialklubbskonferens, som kommer genomföras fysiskt 28-29 januari i Sollentuna. 
Ordföranden uppmanade ledamöterna att fundera vad UK kan informera om. Vidare 
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informerade ordföranden att hon närvarat vid en av medlemsträffarna som arrangeras 
i arbetet med vision SKK 2030.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 109 Information från ledamöterna 

Susanne Nilsson rapporterade från länsklubbskonferensen i Umeå 1-2 oktober. 
Susanne upplevde att deltagarna visade stort intresse för UKs arbete.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 110 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade att han närvarat vid två av medlemsträffarna som 
arrangeras i arbetet med vision SKK 2030. Kjell upplevde att deltagarna anser att 
utbildning är viktigt samt att positiv feedback om SKKs uppfödarutbildning framfördes.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 111 Information från Studiefrämjandet 

Lisa Holmberg informerade att studiefrämjandet slagit rekord i evenemang under årets 
Hundens Vecka, nämligen 381 st. Vidare informerade Lisa om studiefrämjandets 
aktuella projekt. Ett exempel är en föreläsning hur hjärnan fungerar på feedback och 
återkoppling. Lisa meddelade att hon ska ha möte med sekreteraren i SKKs 
föreningskommitté (FK) rörande samarbete kring kassörsutbildning.  
 
För kännedom förelåg information om viktiga datum inför studiefrämjandets 
förbundsstämma 2023. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 112 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade om SHUs aktuella utbildningsprojekt.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 113 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Agneta Olsson informerade om Svenska Brukshundklubbens händelserika höst. SBKs 
nya generalsekreterare Adam Bergsveen har avslutat sitt uppdrag. I helgen arrangeras 
SBKs distriktskonferens och i november SBKs verksamhetskonferens. 
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Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 114 Information från sekreteraren 

Inget att rapportera. 

 
§ 115 UKs handlingsplan för kontinuerliga och tidsbestämda uppdrag 

Ledamöterna rapporterade från deras initiala kontakter med ”sina” kommittéer. De 
flesta kommittéer har varit positiva till UKs kontakt och önskar samarbete i 
utbildningsfrågor.  
 
Hans Balstedt presenterade utkast till ny policy för relation människa-hund, som 
representanter från KHM, PTK samt JhK tagit fram. Arbetsgruppen har efterfrågat tips 
från UK hur materialet kan användas för att förmedla innehållet på bästa sätt. 
Ledamöterna diskuterade olika förslag som Hans tar med sig till arbetsgruppen.  
 
Mikaela Persson Wallenius presenterade enkätsvaren från klubbarnas 
utbildningsansvariga. Mikaela föreslog att arbetsgruppen får i uppdrag att närmare gå 
igenom svaren och lyfta ut några punkter som UK kan arbeta vidare med. Ledamöterna 
beslöt i enlighet med Mikaelas förslag.  

 
Ordföranden föreslog att hon och sekreteraren får i uppdrag att sammanställa 
delrapport av kommitténs tidsbestämda uppdrag till SKKs centralstyrelse. 
Ledamöterna beslöt i enlighet med ordförandes förslag.  

 

Förelåg protokollsutdrag från SKKs avelskommitté (AK) där de önskar samarbete med 
UK i utbildningsfrågor. Ordföranden informerade att hon påbörjat en diskussion om 
utbildning med AKs ordförande. I protokollsutdraget framgick även att AK önskar äska 
medel ur UKs budget. Diskuterade ledamöterna syftet med UKs budget samt vad AK 
önskar använda medlen till. Uppdrogs till sekreteraren att informera AK vilka olika 
möjligheter det finns att begära medel från UK.  
 

§ 116 Distansutbildning i hundens beteende  
Informerade kansliet att nästa kursstart blir 25 januari 2023.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 117 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
Rapporterade arbetsgruppen från handledarutbildningen 24-25 september 2022.  
 
Distansutbildning 
Informerade kansliet att det nu finns fem (5) nya distanshandledare som utbildades i 
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slutet av september 2022.  
 

Informerade kansliet att vårens kurser startar 18 januari 2023.  
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 118 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs  

Informerade kansliet att vårens kurser startar 18 januari 2023.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 119 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att FK nu går igenom utkastet till den nya utbildningen. När deras 
genomgång är färdig kan utbildningen lanseras.  
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att vårens kurser startar 25 januari 2023.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 121 Engelska för ringsekreterare (UtstK) 
Informerade kansliet att UtstK genomgång snart är färdig och att utbildningen då kan 
lanseras.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 122 SKKs Hundägarutbildning  
Informerade kansliet att drygt 150 personer hittills köpt utbildningen.  

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 123 SKK Play för uppfödare  
Informerade ordföranden att hon beviljat arvode för en webbinarieföreläsare ur UKs 
budget för SKK Play för uppfödare.   

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 124 UKs distansutvecklingsprojekt 
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Marktjänst på utställning/prov/tävling  

Diskuterade ledamöterna hur materialet kan användas. Uppdrogs till sekreteraren att 
undersöka med SKKs marknadsavdelning var på skk.se materialet är lämpligt att 
publicera.  
 
Etik & Moral – Hur blir vi den bästa medlemmen 
Rapporterade arbetsgruppen att dom haft flera arbetsmöten och att utbildningen 
börjar ta form. Inom kort kommer ledamöterna få ta del av utkast för att ge feedback.  

 
Pilotutbildning på gymnasienivå  
Informerade Hans Balstedt och Susanne Nilsson om dagsläget för utbildningen. Första 
eleverna har nu påbörjat utbildningen. Hans och Susanne har inplanerade möten med 
Realgymnasiet för att diskutera utveckling av utbildningen.  
 

Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal 
Sekreteraren informerade att hon närvarat vid ett möte arrangerat av Angelica 
Christiernin från SKKs marknadsavdelning. Vid mötet diskuterades hur utbildning ska 
lösas på nya skk.se.  
 

§ 125 Övriga kommittéers distansutvecklingsprojekt 

Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius att dom närvarat vid möte 
med arbetsgruppen för att diskutera slutförandet av utbildningen.  
 
Vid mötet diskuterades framtagandet av en banner för genomförd utbildning. 
Diskuterade ledamöterna frågan och uppdrog till kansliet att undersöka möjligheten 
med SKKs marknadsavdelning.  
 
Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 
Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius om status för 
samarbetsprojektet med UtstK.  
 
Johan Sandström informerade att han närvarat vid arbetsgruppens senaste möte och 
att han tycker utbildningen ser lovande ut.  
 
Digital utbildning riktad till jakthundsägare (JhK) 

Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius att projektet är pausat 
tillsvidare.  
 

§ 126 Ekonomi. 

Kommitténs resultatrapport för januari – tom september gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna.  
 



  

SKK/UK nr 5-2022 
2022-10-21 

Sida 6/6 
 
 

 
§ 127 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum på distans onsdagen den 25 januari 2023. Tid för 
mötet blir kl. 08.30 – 14.30, med lunchpaus kl. 12.00 – 13.00.  
 
§ 128 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

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

Ordföranden tackade de närvarande varefter mötet avslutades.  
 

 
Vid protokollet  
 
 

Nina Berggren  
 
 

 
Justeras     Justeras 

 

 
Märta Brandts, ordförande  Hans Balstedt 

 

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

för ändring av SKK/CS. 


