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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. 
 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Eva Lejdbrandt (ordf), Charlotte Carping, Cilla Hamfelt, Lise-Lotte Persson 
 

Adjungerade: 

Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell 
Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius 
 
 
Protokoll:  
Nina Berggren 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  
 

§ 2 Val av justerare 

Lise-Lott Persson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 5 Information från ordföranden 

Ordförande informerade om kommitténs uppdrag inför KF 2015. Nedanstående 
uppdrag ska vara färdigt senast 1 maj. 
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 Redovisning av kommitténs uppgifter som finns i delegeringsordningen för 
2014-2015.    

 Förslag till verksamhetsplan för 2016-2017 

 Budget 2016-2017. 

 

Ledamöterna gick igenom delegeringsordningen och diskuterade kommitténs 
arbetsuppgifter samt uppdrag. Vidare uppdrogs till sekreteraren att sammanställa 
redovisningen av UKs arbetsuppgifter samt uppdrag.  

 

Kommittén diskuterade förslag till verksamhetsplan för 2016-2017.  

 

Kommittén uppdrog till ordföranden samt Kjell Svensson, utifrån kommitténs 
diskussion om verksamhetsplan, sammanställa förslag till budget för 2016-2017.  

 

Informerade ordföranden att hon inte tillfrågat de förslag på personer som framkom 
vid föregående möte.  

 

Kjell Svensson presenterade ett tips han fått på en person som har erfarenhet av 
distansutbildningar. Konstaterar kommittén att det vore bra att kunna adjungera en 
person med den kompetensen. Ordföranden tar kontakt med personen och hör om 
intresse finns.  

 

Vidare informerade ordföranden att hon fått i uppdrag att skriva ledaren till Hundsport 
Special nr 3, 2015. 

 

Eva informerade att hon, på helgens specialklubbskonferens, skall informera om 
kommittén och dess arbete.  

 

§ 6 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera 

 

§ 7 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade att Mikaela Persson Wallenius är med på dagens möte. 
Mikaela är projektanställd första halvåret 2015 som en resurs för kommittén. I 
huvudsak arbetar hon med distansutbildningen hundens beteende samt framtagandet 
av den nya uppfödarutbildningen.  
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Vidare informerade Kjell att Åsa Lindholm skall skriva en artikel om distansutbildning 
och kommitténs arbete med detta, i Hundsport nr 3 eller 4. 

 

§ 8 Information från Studiefrämjandet 

Förelåg information om Studiefrämjandets förbundsstämma 29-31 maj 2015. Beslöt 
kommittén utse Eva Lejdbrandt till SKKs representant vid stämman. Uppdrogs till 
sekreteraren att ombesörja anmälan. 

 

Framförde kommittén ett önskemål om att få informera om SKK och 
distansutbildningar vid nämnda förbundsstämma. Uppdrogs till sekreteraren att 
undersöka den möjligheten.  

 

§ 9 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerar att det nu är en utbildningsintensiv period inom SHU.  

 

Meta uppmärksammar vikten av att tänka på att intyga det ideella arbetet för de 
ungdomar som jobbar för klubbar i organisationen. Klubben kan sammanställa ett 
intyg som visar vad ungdomen gjort, som kan bifogas i ett CV (cirruculum vitae).   

 

§ 10 Information från sekreteraren 

Inget att rapportera.  

 

§ 11 Distansutbildning i hundens beteende   

Ordföranden och Cilla Hamfelt rapporterade från handledarutbildningen i slutet av 
november. Upplägget fungerade bra vilket även utvärderingen från deltagarna visade.  

 

Annika Hamilton informerade om anmälningarna till kurserna. Medlemmarna har visat 
stort intresse för utbildningen, vilket är glädjande. De första kurserna startade 15 
januari och blev snabbt fulltecknade. Nästa omgång kurser startar i början av april. 
Även dessa har blivit fulltecknade.  

 

Diskuterade kommittén hur man på bästa sätt kan möta den stora efterfrågan.  

 

Beslöt UK utbilda flera handledare. Datum för ny utbildning blir preliminärt 13-14 juni 
2015. Uppdrogs till ordföranden att diskutera rekrytering av handledare med 
ordföranden i kommittén för hundars beteende (KHM). 
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Med anledning av att vårens kurser redan är fulltecknade, så kommer anmälan att 
stängas under en period. Anmälan öppnas igen när anmälningar inför höstens kurser 
kan tas emot.  

 

Diskuterade kommittén en höjning av deltagaravgiften när anmälan öppnas igen inför 
höstens kurser. Nuvarande avgift var ett introduktionspris som inte täcker befintliga 
kostnader för utbildningen. Beslöt kommittén höja deltagaravgiften till 950: - inför 
höstens kurser. 

 

Diskuterade kommittén frågeställningarna i den påbörjade sammanställningen från 
föregående möte.  UK beslutade nedanstående:  

 UK bekostar kommande handledarutbildning under förutsättning att 
handledaren håller minst fyra (4)  kurser under två (2) år för SKK.  

 Det är OK att vara två (2) handledare på en (1) kurs.  

 Om man inte har någon kurs på två (2) år så måste man gå bredvid en annan 
handledare innan man kan ha en ny egen kurs.  

 

På initiativ av Mikaela Persson Wallenius diskuterade kommittén hur man skall göra 
med startdatum för kurserna. Löpande eller enligt fastställda datum. Uppdrogs till 
Mikaela och Cilla Hamfelt att undersöka med handledarna i hur stor utsträckning dom 
kan starta upp nya kurser.  

 

Vidare diskuterades hur diplom/kursintyg skall hanteras. Det skall vara ett intyg som 
visar att man deltagit i kursen. Ett kursintyg kan hanteras i Ping Pong och skickas till 
deltagarna via e-post efter avslutad utbildning. Uppdrogs till Mikaela att göra ett 
förslag på kursintyg.  

 

§ 12 Uppfödarutbildning 

Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte 7 januari gicks igenom. Mikaela 
arbetar med att ta fram ett utkast till en studieplan till arbetsgruppens nästa möte 27 
mars.  

 

Diskuterade kommittén utbildning av handledare, både till fysiska utbildningar samt 
distansutbildningar. När det gäller de fysiska utbildningarna så bör länsklubbarna utse 
personer som kan hålla utbildning i länsklubbens regi. Dessa handledare genomgår 
centralt arrangerad utbildning som bekostas av länsklubben.  

 



  

SKK/UK nr 1-2015 
2015-02-05 

Sida 5/7 
 
 

 
Förelåg förslag på brev till länsklubbarna angående rekrytering av handledare. 
Diskuterade kommittén förslaget samt uppdrog till Eva och Mikaela att se över och 
förtydliga texten.   

 

När det gäller handledare för uppfödarutbildningen på distans, bör dessa utses centralt 
av SKK, för att sedan genomföra en liknande utbildning som handledarna för 
distansutbildningen i hundens beteende genomfört. 

 

Kommittén har tillsammans med uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) 
diskuterat certifiering av handledarna samt hur hanteringen av utbildningsmaterialet 
bör ske. Arbetsgruppen har tillsammans med UKK kommit fram till nedanstående 
förslag. UK beslutar i enlighet med förslaget.  

 

 
Ang. materialet till Uppfödarutbildningen 
Material framtaget av SKK för handledarutbildningen och annan dokumentation som hör till 
utbildningen ägs av SKK. 
Materialet är endast tillgängligt för av SKK utsedda funktionärer. 
 
Certifiering av handledare 
I och med att en ny utbildningsplan tas fram för Uppfödarutbildningen, finns behov av utbildade 
handledare i syfte att hålla god kvalitet på utbildningen. Utbildade handledare föreslås certifieras på 
motsvarande sätt som handledare för andra utbildningar så som ringsekreterare och 
utställningsansvariga.  
 
UK & UKK föreslår CS att godkänna certifiering av handledare för Uppfödarutbildningen. 

 

 

Arbetsgruppens nästa möte äger rum den 27 mars på SKKs kansli. 

 

§ 13 Föreläsning för uppfödare – ”webbinarium” 

Ordföranden hälsade Ingemar Falk & Mats Bergendahl, från företaget TTV Tillämpad 
Television AB, välkomna till mötet.  

 

Ingemar och Mats presenterade sitt företag samt det produktionsförslag som dom 
sammanställt inför dagens möte. Dom ser en utmaning i att det är omfattande 
information som skall förmedlas under en längre tid. Det innebär att man för att kunna 
behålla tittarens intresse måste kunna engagera och väcka nyfikenheten hos tittaren. 
Utifrån dessa utmaningar presenterade Mats och Ingemar ett förslag på hur man kan 
producera en sådan föreläsning.  
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Ingemar och Mats bedömer att det skulle ta ca 1 månad från beställning till att 
produktionen är klar att sändas.  

 

Kommittén tackade Ingemar & Mats för en intressant presentation.  

 

Kommittén diskuterade förslaget samt hur man ska gå vidare. Erfarenhetsmässigt är 
det bra att ta hjälp av ett produktionsföretag även om kostnaden blir stor.  

 

Ordföranden och Kjell Svensson fick i uppdrag att gå igenom budgeten för att se om 
det finns resurser så att vi kan anlita ett produktionsföretag.  

 

Beslöt kommittén tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta vidare med planering av 
projektet. I arbetsgruppen ingår Eva Lejdbrandt, Kjell Svensson samt representanter 
från SKKs kansli, avdelningen för avel och hälsa och marknadsavdelningen,  

 

Beslöt UK att under förutsättning att kommitténs budget tillåter, så ska ett 
”webbinarium” genomföras under 2015.  

 

§ 14 Föreningskommitténs (FK) ordförandeutbildning 

Fredrik Bruno, sekreterare i FK, hälsades välkommen. Fredrik visar hur 
föreningskommitténs ordförandeutbildning är upplagd i Ping Pong. Utbildningen 
omfattar tre (3) tillfällen á två (2) veckor. Kurslitteratur är boken Föreningsteknik samt 
frågebanken och föreningspaketet.   

 

Vid FKs kommande sammanträde skall ledamöterna planera för den pilotutbildning 
som föreningskommittén skall genomföra under våren.  

 

Efter att pilotutbildningen genomförts bör UK och FK träffas för att diskutera 
handledarutbildning, anmälan, lansering, mm.  

 

Kommittén tackade Fredrik för en bra presentation av utbildningen.  

 

§ 15 Ping Pong 

Kjell Svensson informerade att ett nytt avtal tecknats mellan SKK och Ping Pong för 
2015. 

 

§ 16  Ekonomi 
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Resultatrapport för perioden januari-december 2014 gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna. 

 

UK noterar informationen.  

 

§ 17 Nästa sammanträde 

Beslöt kommittén ändra datum för nästa sammanträde till tisdagen den 12 maj på 
SKKs kansli.  

 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 19 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Nina Berggren 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Eva Lejdbrandt, ordförande  Lise-Lotte Persson 

 

 

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


