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SKK/UK nr 1-2021
2021-02-11
§ 1 - § 24
Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK)
torsdagen den 11 februari 2021.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Susanne Nilsson, Cissi Olin, Johan Sandström
Adjungerade: Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell Svensson (tävlings- och
utbildningschef)
Anmält förhinder: Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Therese Strate (Svenska
Brukshundklubben)
Protokoll: Nina Berggren
§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
§2

Val av justerare

Cissi Olin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§4

Föregående protokoll

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 4-2020, gicks igenom och lades
därefter till handlingarna.
§5

Information från ordföranden

Inget att rapportera.
§6

Information från ledamöterna

Inget att rapportera.
§7

Information från tävlings- och utbildningschefen

Kjell Svensson informerade att SKKs nya VD är anställd. Han heter Kees de Jong och
tillträder tjänsten 1 augusti 2021.
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Noterade ledamöterna informationen.
§8

Information från Studiefrämjandet

För kännedom förelåg information från Studiefrämjandets valberedning om
nominering till Studiefrämjandets förbundsstyrelse.
Meta Lönnberg informerade att Studiefrämjandet tagit fram ett utbildningsupplägg för
att stötta lokala föreningar inför planering och genomförande av digitala årsmöten.
Noterade ledamöterna informationen.
§9

Information från Sveriges Hundungdom (SHU)

Informerade Meta Lönnberg att Sverige Hundungdom arrangerat föreningskunskap på
distans. En utbildning som även varit uppskattad av deltagare från vuxenklubbar.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 10 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK)
Ej närvarande.
§ 11

Information från sekreteraren

Sekreteraren informerade att Ida Sönnergren från SKKs marknadsavdelning ansluter för
att informera om projekt Lajka samt dess process. Ledamöterna hälsade henne varmt
välkommen.
Ida presenterade Lajka, ett projekt med syfte att utveckla SKKs webbplatser så att de
på bästa sätt möter användarnas och verksamhetens behov. För att inventera behoven
så önskar SKKs marknadsavdelning hjälp ifrån SKKs centrala kommittéer. Ledamöterna
uppmanas att besvara ett antal frågor senast 25 februari.
Vidare presenterade ordföranden kommitténs arbete med att utveckla en gemensam
utbildningsportal. Beslöts att Ida kallar till ett separat möte med ordföranden för att
diskutera arbetet med en utbildningsportal.
Tackade ledamöterna Ida för en intressant presentation.
§ 12

Distansutbildning i hundens beteende

Informerade kansliet att tre (3) grupper, med totalt 60 deltagare, startat i mitten på
januari. Per Jensens bok ”Hundens språk och tankar” som är kurslitteratur är slut på
förlaget och en ny uppdaterad upplaga kommer ut i juni 2021. Det innebär att
utbildningen behöver uppdateras utifrån den nya upplagan. Nästa kursstart kommer
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således att ske hösten 2021.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 13 SKKs Uppfödarutbildning
Fysiska i studiecirkelform
Inget att rapportera.
Distansutbildning
Informerade kansliet att 13 grupper, med totalt 195 deltagare, startat i mitten av
januari. Boken Hunduppfödning i teori och praktik har även den uppdaterats och
kommer inom kort ut i en ny upplaga. Vilket innebär att även uppfödarutbildningen
behöver uppdateras utifrån den nya upplagan av boken.
Informerade Susanne Nilsson, Cissi Olin samt Johan Sandström att dom ännu inte
påbörjat sitt arbete med upplägg för utbildningen utan det kommer att ske efter
dagens sammanträde.
Presenterade sekreteraren förslag på brev samt svarsformulär till klubbarna rörande
rekrytering av nya distanshandledare. Uppdrogs till sekreteraren att skicka ut brevet
till SKKs läns- samt specialklubbar.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 14 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs
Informerade kansliet att fyra (4) grupper, med totalt 48 deltagare, startat i mitten av
januari.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 15 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning
Informerade kansliet att en (1) grupp, med 16 deltagare, startat i mitten av januari.
Nästa kursstart sker 10 mars 2021.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 16 Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende (KHM)
Informerade kansliet att tre (3) grupper, med totalt 45 deltagare, startat i mitten av
januari.
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Noterade ledamöterna informationen.
§ 17 Engelska för ringsekreterare (UtstK)
Informerade kansliet att en (1) grupp, med 9 deltagare, startat i mitten av januari.
Nästa kursstart sker 7 april
Noterade ledamöterna informationen.
§ 18

SKK Play för uppfödare

Diskuterade ledamöterna förutsättningar för att producera ett program under våren
2021. Konstaterade kommittén att det under rådande situation, med covid-19, inte är
möjligt att producera ett program under våren 2021.
§19

UKs pågående distansutvecklingsprojekt

-

Marktjänst på utställning/prov/tävling
Cissi Olin informerade att arbetsgruppen nyligen haft möte där arbetet med
textproduktion delats upp. Ytterligare arbetsmöte kommer ske inom kort. Vid
UKs kommande möte i april kommer ett utvecklat utkast att presenteras.

-

Etik & Moral
Meta Lönnberg informerade att arbetsgruppen inte kommit så mycket längre i
sitt arbete men att dom förhoppningsvis har ett mer utvecklat upplägg av
utbildningen till UKs kommande sammanträde i april.

-

Pilotutbildning på gymnasienivå
Ordföranden informerade att hon skickat förslag på kursplan till SKKs Vd, Ulf
Uddman. Susanne Nilsson och Hans Balstedt avvaktar med sitt fortsatta arbete
tills återkoppling skett.

-

Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal
I samband med att Ida Sönnergren presenterade projekt Lajka (§ 11) beslöts att
Ida kallar till ett separat möte med ordföranden för att diskutera arbetet med
en utbildningsportal.

-

Erbjuda utbildning som bidrar till att medlemmarna förlänger sitt medlemskap
Ledamöterna funderar vidare på uppdraget och fortsätter diskussionen vid
kommitténs kommande möten.

§ 20
-

Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt
Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)
Förelåg rapport samt ny ansökan från Kommittén för hundars mentalitet (KHM)
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för slutförandet av utbildningen.
Diskuterade kommittén ansökan samt beslöt bevilja KHM 150 000 kr ur 2021års investeringsbudget för utveckling av distansutbildning.
-

Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK)
Inget nytt att rapportera.

Noterade ledamöterna informationen.
§ 21

Ekonomi

För kännedom förelåg UKs reviderade budget för 2021.
Kommitténs resultatrapport för januari – tom december oktober gicks igenom och
lades därefter till handlingarna.
§ 22 Nästa sammanträde
Beslöt kommittén nedanstående datum för kommande sammanträden, som äger rum
på distans.
 Fredagen den 16 april 2021, kl. 09.30 – 12.00
 Fredagen den 11 juni 2021, kl. 09.30 – 12.00
 Fredagen den 27 augusti 2021, kl. 09.30 – 12.00
§ 23 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
§ 24

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet
Nina Berggren
Justeras

Justeras

Eva Lejdbrandt, ordförande

Cissi Olin

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

