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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) torsdagen den 2 februari 2017. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Charlotte Carping, Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson, Lise-Lotte 
Persson 

  
Adjungerade: 
Moa Källström (Studiefrämjandet), Anne-Marie Folkesson (Svenska 
Brukshundklubben), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell Svensson (tävlings- 
och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 
 
Protokoll:  
Nina Berggren och Mikaela Persson Wallenius  
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  
 
§ 2 Val av justerare 

Cilla Hamfelt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 

UK protokoll nr 4-2016 - § 64

 
Mikaela Persson Wallenius informerade om ReadSpeaker som är en webbaserad tjänst som erbjuder 

text-till-tal-teknik för webbplatser. Tekniken gör det lättare för människor som har lässvårigheter eller 

nedsatt syn att tillgodogöra sig information.  

 

Uppdrogs till Mikaela att ta reda på kostnaden för ReadSpeaker samt undersöka om det finns ytterligare 

funktioner. 
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Informerade Kjell Svensson och Mikaela Persson Wallenius från möte med SKKs 
webmaster gällande förutsättningar för fortsatta diskussioner med ReadSpeaker.  
 
Vidare uppdrogs till kansliet att undersöka ytterligare möjligheter för att göra SKKs 
distansutbildningar tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättning.  
 
UK protokoll nr 4-2016 - § 79

 
Diskuterade kommittén hur den pedagogiska kunskapen skall kunna säkerställas hos samtliga SKKs 

handledare. Diskussionen fortsätter vid kommande sammanträden.  

 
Kommittén fortsätter diskussionen om hur den pedagogiska kunskapen skall kunna 
säkerställas hos samtliga SKKs handledare. Ett förslag som uppkom är att 
återkommande anordna ”brush-up” tillfällen för handledarna. Innan beslut tas 
kommer ledamöterna inventera hur andra organisationer går tillväga, exempelvis SBK.   
 
§ 5 Information från ordföranden 

Ordföranden informerade om kommitténs uppdrag inför KF 2017. Nedanstående 
uppdrag ska vara färdigt senast 2 maj. 

 Redovisning av kommitténs uppgifter som finns i delegeringsordningen för 
2016-2017.    

 Förslag till verksamhetsplan för 2018-2019 

 Budget 2018-2019. 

 

Ledamöterna gick igenom delegeringsordningen och diskuterade kommitténs 
arbetsuppgifter samt uppdrag.  
 
Beslöt ledamöterna diskutera punkten ”hålla kontakt med utbildningsansvariga inom SKK-
organisationen, t.ex. genom att genomföra webbinarier med läns- och specialklubbarnas 

utbildningsansvariga” vid nästa sammanträde. 
 
Vidare uppdrogs till sekreteraren att sammanställa redovisningen av UKs 
arbetsuppgifter samt uppdrag.  
 
Kommittén diskuterade förslag till verksamhetsplan för 2018-2019.  
 
Kommittén uppdrog till ordföranden på förslag av kansliet, utifrån kommitténs 
diskussion om verksamhetsplan, sammanställa förslag till budget för 2018-2019. 

 
§ 6 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera. 
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§ 7 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om det fortsatta arbetet med SKKs organisationsutredning.  
 
Vidare informerade Kjell Svensson att ett avtal håller på att tas fram med Real 
gymnasiet för att använda SKKs uppfödarutbildning samt hundens beteende. 
 
För kommitténs kännedom förelåg beslut från SKKs disciplinnämnd (DN) rörande en 
certifierad handledare för SKKs nya uppfödarutbildning i studiecirkelform.  
 
Diskuterade ledamöterna den uppkomna situationen. Uppdrogs till ordföranden att 
kontakta berörd handledare samt återkoppla till kommittén.   

 
§ 8 Information från Studiefrämjandet 

Moa Källström informerade att Studiefrämjandets riksförbund omorganiseras. Vidare 
informerade Moa att kommittén fortsättningsvis kan använda Annika Hamilton där 
behov finns. 

 

§ 9 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade att SHUs distansutbildning för valberedning startade i 
slutet av januari med 6 deltagare. Det är en utbildning som SHU tagit fram i samarbete 
med Studiefrämjandet i Stockholms län. 
 
Vidare informerade Meta om ytterligare en utbildning i föreningskunskap som SHU 
håller på att ta fram i samarbete med Studiefrämjandet. 
 
§ 10 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Ann-Marie Folkesson informerade att anmälan till lärarutbildningens (SBKs) 
grundmodul snart går ut. Kommittén visade intresse för att titta närmare på nämnda 
utbildning. Eventuellt kan det vara något för SKKs handledarutbildningar. Uppdrogs till 
Anne-Marie att presentera innehållet i lärarutbildningens grundmodul vid UKs nästa 
sammanträde. 
 
§ 11 Information från sekreteraren 

För kännedom förelåg information från sekreteraren om viktiga datum inför KF 2017. 

 
Diskuterade ledamöterna förslag på ämne för workshop till KF. Beslöt kommittén 
framföra distansutbildningar som ett förslag till ämne. Uppdrogs till sekreteraren att 
framföra förslaget. 
 
§ 12 Distansutbildning i hundens beteende   
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Informerade kansliet om utvärdering från höstens kurser. Hela 93 % av deltagarna 
skulle rekommendera kursen till en vän, vilket är glädjande. 
 

Tre (3) nya kurser startade i slutet på januari och ytterligare kurser startar löpande 
varje månad fram till mars/april. 

 

§ 13 SKKs Uppfödarutbildning 

Fysiska i studiecirkelform 
Kansliet rapporterade att organisationens klubbar fått informationsutskick angående 
att de från 2017 endast kan arrangera kurser i SKKs nya uppfödarutbildning med 
centralt utbildade och certifierade handledare. SKKs hemsida är uppdaterad med 
aktuell information. 

 

Distansutbildning 

Mikaela Persson Wallenius och Susanne Nilsson rapporterade från utbildningen av 
andra omgången distanshandledare som ägde rum den 21 januari på SKKs kansli. 7 
personer deltog. Tyvärr hoppade en av handledarna av uppdraget direkt efter 
utbildningen. Detta trots att personerna, innan det tackat ja till utbildningstillfället, 
erhållit ingående information vad uppdraget innebär.  
 
Konstaterar kommittén svårigheten med att rekrytera rätt personer till att vara 
handledare. Diskuterade man om en lösning kan vara att införa någon form av 
inträdeskrav innan de bjuds in till att genomföra handledarutbildning. Framkom ett par 
förslag på inträdeskrav. 
 
Informerade kansliet att anmälan till vårens (2017) kurser öppnade 8 december. 
Kurserna blev snabbt fulltecknade och åtta (8) grupper startade i slutet av januari. 
Ytterligare en grupp startar i mitten av februari. 
 
Med anledning av att utbildningen består av totalt 25 veckor (inklusive 
kompletteringsveckor) så kommer det att vara en kursstart på vårterminen och en 
kursstart på höstterminen. Preliminärt öppnar anmälan för höstens (2017) kurser i 
augusti med kursstart i mitten av september. 
 

Ledamöterna rapporterade om de handledarkandidater de funnit i sina nätverk. Totalt 
framkom 10 namn. Uppdrogs till ledamöterna att snarast tillfråga personerna, och 
informera Mikaela, om de kan tänka sig att utbilda sig till distanshandledare för SKKs 
uppfödarutbildning.  
 
Den 25-26 mars 2017 är sedan tidigare beslutat som datum för nästa 
handledarutbildning. Den utbildningen genomförs om minst åtta (8) av ovanstående 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/
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personer accepterar uppdraget. Kursledning blir Cilla Hamfelt, Annika Hamilton, 
Mikaela Persson Wallenius.   

 

§ 14 SKK Play för uppfödare 

Rapporterade kansliet om planeringen av 2017-års program. Förslag på ämne är 
näringslära för hund. Uppdrogs till Cilla Hamfelt att tillfråga Marie Sallander om hon 
vill medverka.  

 
§ 15 UKs kommande distansutvecklings projekt – Hundavel i teori och praktik 

Rapporterade Mikaela Persson Wallenius hur arbetet med den nya 
fördjupningsutbildningen i genetik går.  
 
Diskuterade kommittén hur rekrytering av handledare ska ske. Avelsfunktionärer är en 
lämplig funktionärskategori att rekrytera ur. Framkom ett par namnförslag. 
 

§ 16 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Cilla Hamfelt informerade hur arbetet med föreningskommitténs föreningsutbildning 
går.  

 
Diskuterade kommittén hur rekrytering av handledare ska ske. Uppdrogs till kansliet 
att ta fram förslag på hur rekrytering kan ske. 
 
§ 17 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt 

Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius informerade om kommittén för hundars 
mentalitet (KHM) utbildning hundens mentalitet fördjupning.  
 
Susanne Nilsson informerade om arbetet i domarkommitténs (DK) arbetsgrupp för 
framtidens domarkonferenser/webbinarium för exteriördomare.  
 
Förelåg en lägesrapport från UtstK arbetsgrupp för distansutbildning språkutbildning 
för ringsekreterare. 
 
Tackade kommittén för informationen. 
 

§ 18 Ekonomi 

Resultatrapport för perioden januari-december 2016 gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna.  
 
§ 19 Nästa sammanträde 
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Beslutat sedan tidigare att äga rum torsdagen den 4 maj 2017 (kl. 10.00 – ca 16.00) på 
SKKs kansli. 
 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 21 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet  

 

Nina Berggren & Mikaela Persson Wallenius 

 
 
Justeras     Justeras 

 

Eva Lejdbrandt, ordförande  Cilla Hamfelt 

 

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

för ändring av SKK/CS. 




