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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) 
fredagen den 28 januari 2022. 
 
Närvarande:  

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

Ordföranden hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till Märta Brandts, UKs nya 
ordförande från 1 mars 2022. Därefter förklarades mötet för öppnat.  
 

§ 2 Val av justerare 

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

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 5-2021, gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna. 
 

§ 5 Information från ordföranden 

Ordföranden informerade om ”SKK 2030” som är ett visions- och strategiarbete för 
organisationen som hon kommer vara involverad i. En arbetsgrupp är bildad som 
kommer jobba med detta i första hand fram till KF 2023. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 6 Information från ledamöterna 
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Inget att rapportera. 
 

§ 7 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade att kommittéernas delegeringsordningar omarbetas inför 
den nya tjänstgöringsperioden som börjar 1 mars 2022.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 8 Information från Studiefrämjandet 

Lisa Holmberg informerade att Studiefrämjandet genomför sin tredje stämma på ett år 
den 12 mars 2022. Med anledning av att Andrea Rodriguez tillträtt som ny 
förbundschef söker nu Studiefrämjandet en ny förbundsordförande. Ett flertal digitala 
utbildningar inom olika områden genomförs under våren.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 9 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade om SHUs pågående verksamhet. Ett flertal digitala 
utbildningar arrangeras under våren.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 10 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Therese Strate informerade att rekrytering av SBKs nya generalsekreterare pågår. Nytt 
medlemssystem samt ny klubbwebb lanseras inom kort. Naturvårdsverket har beviljat 
SBK ett projekt om allemansrätten kopplat till hund. Projektet kallas för 
AlleSvansrätten och pågår fram till den 30 september 2022. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 11 Information från sekreteraren 

Presenterade sekreteraren statistik för SKKs distansutbildningar.  
  
Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 12 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att tre (3) grupper startade 26 januari 2022.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
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§ 13 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
Diskuterade ledamöterna planering av höstens handledarutbildning, för SKKs 
uppfödarutbildning i fysisk studiecirkelform. Beslöts att datum för utbildningen blir 24-
25 september 2022. Susanne Nilsson, Johan Sandström samt Mikaela Persson 
Wallenius utsågs till arbetsgrupp som jobbar vidare med planering av utbildningen.  
 
Distansutbildning 
Informerade kansliet att 11 grupper startade 19 januari 2022. 
 
Sekreteraren informerade att 11 personer, som genomfört uppfödarutbildningen på 
distans, visat intresse för att bli distanshandledare. Kansliet föreslår att dessa personer 
genomför Steg-1 utbildningen i Ping Pong. De som godkänns på Steg-1 utbildningen 
intervjuas av Susanne Nilsson och Mikaela Persson Wallenius. Beslöt UK i enlighet med 
kansliets förslag. Återkoppling sker vid kommitténs nästa möte då även den fortsatta 
utbildningen av nya distanshandledare ska diskuteras. 
 
§ 14 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs  

Informerade kansliet att tre (3) grupper startade 19 januari 2022. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 15 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att två (2) grupper startade 26 januari 2022. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att två (2) grupper startade 26 januari 2022. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 17 Engelska för ringsekreterare (UtstK) 

Informerade kansliet att ingen grupp startade 26 januari 2022. Nästa planerade 
kursstart är 16 mars 2022. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 18 SKKs Hundägarutbildning  

Informerade kansliet att 45 personer hittills köpt utbildningen.  
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Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 19 SKK Play för uppfödare  

Lotta Skoog, SKKs marknads- och kommunikationschef, hälsades välkommen till mötet. 
Ordföranden berättade om bakgrunden till SKK Play för uppfödare samt de 
diskussioner som förts vid UKs gemensamma möte med KUS. 
 

Lotta delade med sig av sina erfarenheter att arbeta med podcast (podd). SKK har 
tidigare (2018) lanserat en poddserie i fem delar, Köpahundpodden. Denna serie 
skapades i samarbete med Hundpodden Vår Bästa Vän. Innan man startar upp ett 
podd projekt är det viktigt att man gör en podd strategi. Strategin bör bland annat 
innehålla syfte och mål för projektet.  

 

Beslöt UK utse en arbetsgrupp bestående av Johan Sandström (sammankallande), 
Märta Brandts samt Patrik Cederlöf. Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare 
med frågan.  
 
Tackade ledamöterna Lotta Skoog för en intressant genomgång av podcast.  
 
§ 20 UKs pågående distansutvecklingsprojekt 

- Marktjänst på utställning/prov/tävling  
Informerade Hans Balstedt och Johan Sandström att dom inte haft möjlighet att 
färdigställa ett exempel, så uppdraget kvarstår.  
 

- Etik & Moral  
Arbetsgruppen informerade att dom genomfört ett par arbetsmöten sedan sist 
och att utbildningen börjar bli färdig. Inför färdigställandet av utbildningen 
önskar dom att arbetsgruppen utökas med en ledamot från UK. Idag ingår Lisa 
Holmgren, Meta Lönnberg och Therese Strate, samtliga adjungerade i UK. 
Märta Brandts återkommer med besked om ny medlem i arbetsgruppen.  

  

- Pilotutbildning på gymnasienivå  
Informerade Hans Balstedt och Susanne Nilsson att dom varit i kontakt med 
Realgymnasiet som visat intresse för pilotutbildningen. Hans och Susanne har 
deltagit i ett flertal möten där pilotutbildningen (hundfrisör) diskuterats. Deras 
arbete har nu resulterat i att Realgymnasiet Borlänge planerar att erbjuda UKs 
hundfrisörutbildning till höstterminen 2022. Ett programråd skapas där Hans 
och Susanne kommer ingå som representanter från kommittén. Hans och 
Susanne fortsätter sitt arbete i samarbete med Realgymnasiet.  

 

Efter flera års arbete med pilotutbildningen känns det glädjande att den snart 
kan erbjudas till gymnasieelever. Ledamöterna tackade Hans och Susanne för 
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ett mycket väl utfört arbete.  
 

- Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal  
Inget nytt att rapportera i dagsläget. Ida Sönnergren återkommer till 
kommittén när det finns något att informera om.  

 

§ 21 Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt 

- Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Förelåg ny ansökan från Kommittén för hundars mentalitet (KHM) för 
slutförandet av utbildningen. 
 

Diskuterade kommittén ansökan samt beslöt bevilja KHM 100 000 kr ur 2022-
års investeringsbudget för utveckling av distansutbildning.  
 

- Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 
Informerade sekreteraren om status för samarbetsprojekten med UtstK.  
 

- Digital utbildning riktad till jakthundsägare (JhK) 
Informerade sekreteraren att hon och Mikaela Persson Wallenius haft ett 
uppstarts möte med JhKs arbetsgrupp rörande digital utbildning riktad till 
jakthundsägare.  
 

§ 22 Ekonomi 

Kommitténs resultatrapport för januari – tom december gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna.  
 
§ 23 Validering av ledamot som handledare för SKKs fysiska uppfödarutbildning 
Eva Lejdbrandt lämnade mötet och Märta Brandts tog över ordförandeskapet.  
 
Därefter diskuterade ledamöterna validering av Eva Lejdbrandt som handledare för 
SKKs uppfödarutbildning i fysisk studiecirkelform. Beslöt kommittén validera Eva 
Lejdbrandt, som certifierad handledare för SKKs uppfödarutbildning i fysisk 
studiecirkelform (HUP), i enlighet med skrivning beslutad vid UKs möte nr 5-2021 (§ 
103). 
 
Därefter återkom Eva Lejdbrandt till mötet och återtog ordförandeskapet.  

 

§ 24 Nästa sammanträde 
Beslöt kommittén nedanstående datum för 2022-års sammanträden. 

 Fredagen den 1 april 2022, fysiskt om möjligt. 

 Måndagen den 20 juni 2022, på distans 
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 Fredagen den 26 augusti 2022, på distans 

 Fredagen den 21 oktober 2022, på distans 

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

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

Ordföranden tackade för de år hon varit ordförande i UK då hon nu går vidare till andra 
kommittéuppdrag. Därefter avslutades 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. 


