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SKK/UK nr 3-2021
2021-06-11
§ 50 - § 74
Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK)
fredagen den 11 juni 2021.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Susanne Nilsson, Cissi Olin, Johan Sandström
Adjungerade: Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges
Hundungdom), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson
Wallenius (SKKs utbildningsavdelning)
Anmält förhinder: Therese Strate (Svenska Brukshundklubben)
Protokoll: Nina Berggren
§ 50 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 51

Val av justerare

Hans Balstedt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 52 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 53

Föregående protokoll

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 2-2021, gicks igenom och lades
därefter till handlingarna.
§ 54

Information från ordföranden

Följande dokument förelåg för kommitténs kännedom.
 Redovisning av kommitténs aktiviteter från verksamhetsplanen och givna
uppdrag från KF 2019.
 Förslag till verksamhetsplan för 2022-2023
 Förslag till budget för 2022-2023.
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Ordföranden informerade från Studiefrämjandets förbundsstämma som ägde rum sista
helgen i maj.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 55

Information från ledamöterna

Inget att rapportera.
§ 56

Information från tävlings- och utbildningschefen

Informerade Kjell Svensson om SKKs justerade åtgärder mot Covid-19 som börjat gälla
1 juni 2021 för verksamhet i organisationen. Vidare informerade Kjell att datum för
årets Kennelfullmäktige troligtvis flyttas fram men att slutligt beslut tas av
Centralstyrelsen under juni.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 57

Information från Studiefrämjandet

Informerade Lisa Malmgren att en extra förbundsstämma arrangeras i höst samt att
Studiefrämjandets förbundschef Gustav Öhrn sagt upp sig. Vidare informerade Lisa om
Studiefrämjandets pågående verksamhet samt planeringen för Hundens vecka (V37)
som är i full gång.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 58

Information från Sveriges Hundungdom (SHU)

Informerade Meta Lönnberg om SHUs pågående verksamhet som i stor utsträckning
genomförs digitalt. Årets Representantskapsmöte planerar man genomföra fysiskt i
september om förutsättningar finns. Sommarens Riksläger samt ungdomsmästerskap
är inställda på grund av covid-19.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 59 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK)
Inte närvarande.
§ 60

Information från sekreteraren

Informerade sekreteraren att digitala reseräkningar för kommittéledamöter kommer
att införas under hösten. Vidare informerade sekreteraren att djurskyddsinspektörer
från Länsstyrelsen i Stockholm kommer genomföra distansutbildningen i mera
mentalitet i höst med Cissi Olin som handledare.
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Anmälan till höstens kursstarter av distansutbildningarna öppnar i mitten av juni.
Deltagaravgifterna kommer att höjas efter att ha legat på samma nivå sen lansering.
Dessutom kommer ett paketpris införas, om man köper relaterad kurslitteratur
samtidigt som man anmäler sig till utbildningen.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 61

Distansutbildning i hundens beteende

Informerade kansliet att höstens kursstart kommer vara 1 september 2021.
Utbildningen är reviderad efter nya upplagan (juni 2021) av kurslitteraturen, Hundens
språk och tankar av Per Jensen.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 62 SKKs Uppfödarutbildning
Fysiska i studiecirkelform
Presenterade kansliet förslag på upplägg, genomförande samt innehåll för ”brush-up”
för de certifierade handledarna i klubbarna. Diskuterade ledamöterna förslaget samt
uppdrog till kansliet att genomföra nämnda ”brush-up” under hösten 2021.
Beslöt kommittén fastslå tidigare beslut, från UK nr 3-2020, § 59, att gälla tills vidare.
Beslutet innebär att klubbar även efter 2021 har möjlighet att arrangera SKKs
uppfödarutbildning i fysisk studiecirkelform med hjälp av digitala videomötesverktyg
där deltagarna är uppkopplade i realtid.
Distansutbildning
Informerade Susanne Nilsson, Cissi Olin samt Mikaela Persson Wallenius från
genomförda intervjuer beträffande nya distanshandledare. Intervjuerna har
genomförts digitalt via Zoom vilket visat sig vara lämpligt för ändamålet. Sex (6)
handledarkandidater kommer att genomföra utbildning i två steg under hösten.
Steg 1 är en självstudieutbildning, i SKKs distansutbildningsplattform Ping Pong, som
påbörjas under september månad med Cissi Olin som handledare.
Informerade Susanne Nilsson, Cissi Olin samt Johan Sandström att dom efter
sommaren fortsätter planeringsarbetet för steg 2 i handledarutbildningen. Steg 2
kommer genomföras digitalt via Zoom 13-14 november.
§ 63 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs
Informerade kansliet att höstens kursstart kommer vara 25 augusti 2021 samt att
deltagarantalet höjs till max 15 st.
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Noterade ledamöterna informationen.
§ 64 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning
Informerade kansliet att höstens kursstart kommer vara 1 september 2021.
Vidare informerade kansliet att föreningskommittén kommer gå igenom
utbildningsmaterialet. FK kommer även se över rekrytering av flera handledare.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 65 Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende (KHM)
Informerade kansliet att höstens kursstart kommer vara 1 september 2021.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 66 Engelska för ringsekreterare (UtstK)
Informerade kansliet att höstens kursstart kommer vara 1 september 2021.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 67

SKK Play för uppfödare

Informerade sekreteraren att SKKs kommitté för uppfödarsamverkan (KUS) diskuterat
frågan om alternativa produktioner riktade till målgruppen uppfödare. KUS bildade en
arbetsgrupp vid sitt senaste möte 9 juni för att fortsätta diskutera frågan. Rapport till
UK sker efter KUS nästa sammanträde som äger rum 25 augusti 2021.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 68

UKs pågående distansutvecklingsprojekt

-

Marktjänst på utställning/prov/tävling
Sekreteraren presenterade förslag på hur materialet, funktionärsuppgifter som
inte kräver formell utbildning, kan användas. Diskuterade ledamöterna
förslaget samt uppdrog till arbetsgruppen att arbeta vidare med förslaget
tillsammans med sekreteraren.

-

Etik & Moral
Informerade arbetsgruppen om status för sitt arbete. Arbetsgruppen önskar
hjälp av kommittén att gå igenom upplägg och innehåll. Uppdrogs till Susanne
Nilsson att bistå arbetsgruppen med den hjälpen. Vid nästa sammanträde
diskuterar kommittén tidsplan för projektet.
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-

Pilotutbildning på gymnasienivå
Informerade Susanne Nilsson samt Hans Balstedt att dom har kontakt med
några enskilda gymnasieskolor som visat intresse för kursplanen. Uppdrogs till
Susanne och Hans att fortsätta sitt arbete med berörda gymnasieskolor.

-

Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal
Sekreteraren informerade att Ida Sönnergren från SKKs marknadsavdelning
ansluter för att informera om status för utbildningsportalen i projekt Lajka.
Ledamöterna hälsade henne varmt välkommen.
Ida informerade om arbetet med förstudien för projekt Lajka som sker i
samarbete med företaget Esatto. Utbildning finns med som en naturlig del i det
initiala arbetet. Nya skk.se kommer att byggas i etapper och kommittén
kommer att bli involverad i arbetet längre fram i processen. Ida återkommer
med närmare information vid kommitténs nästa sammanträde
Ledamöterna tackade Ida för en intressant presentation och ser fram emot det
fortsatta arbetet med utbildning på nya skk.se.

-

§ 69
-

-

§ 70

Erbjuda utbildning som bidrar till att medlemmarna förlänger sitt medlemskap
Hans Balstedt informerade från arbetsgruppens inledande möte med SKKs
avdelning för medlemsservice där man diskuterat hundägarutbildning.
Diskuterade ledamöterna hur man går vidare med uppdraget. Uppdrogs till
arbetsgruppen att vid sitt kommande möte arbeta fram förslag på innehåll för
en hundägarutbildning.
Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt
Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)
Inget nytt att rapportera.
Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK)
Informerade kansliet om status för samarbetsprojekten med UtstK.
Ekonomi

Kommitténs resultatrapport för januari – tom maj gicks igenom och lades därefter
till handlingarna.
§ 71 Protokollsutdrag från SKKs jakthundskommitté (JhK)
Förelåg protokollsutdrag från SKKs jakthundskommitté rörande förslag från Svenska
Vorstehklubben som önskar arbeta fram en digital utbildning riktad till jakthundsägare.
Diskuterade ledamöterna protokollsutdraget och konstaterar att man behöver mer
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information för att kunna ta beslut om eventuellt samarbete. UK uppmanar JhK att
inhämta mer information från Svenska Vorstehklubben. Dessutom behöver SKKs
jakthundskommitté vara ansvariga för projektet för att samarbete med UK skall kunna
ske. Ledamöterna ser fram emot återkoppling ifrån JhK i ärendet.
§ 72 Nästa sammanträde
Beslutat sedan tidigare att äga rum fredagen den 27 augusti, kl. 09.30 – 12.00 på
distans.
§ 73 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
§ 74

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter 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.

