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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) fredagen den 25 januari 2019. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson, Cissi Olin 
 
Adjungerade: 
Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell 
Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs 
utbildningsavdelning)  
 

Anmält förhinder: 
Hans Balstedt, Therese Strate (Svenska Brukshundklubben) 
 
Protokoll:  
Nina Berggren  

 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till Lisa Malmgren, 
Studiefrämjandets nya representant, 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 

UK protokoll nr 4-2018 – § 77

 
Informerade ordföranden att hon och Moa Källström inte påbörjat sitt arbete att utarbeta en SKK 

anpassad lärarutbildning (för att förtydliga vad utbildningen avser ändras det till lärarutbildning istället 

för handledarutbildning) för utbildning av SKKs handledare. Avrapportering sker vid kommitténs nästa 

sammanträde. 
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Informerade ordföranden att hon och Moa Källström inte påbörjat arbetet med att 
utarbeta en SKK anpassad lärarutbildning.  
 
Diskuterade ledamöterna uppdraget. Med anledning av att Studiefrämjandet redan har 
utarbetade ledarutbildningar så föreslogs att Studiefrämjandet ansvarar för 
handledarutbildningens dag 1. Lisa Malmgren diskuterar förslaget med Moa Källström 
så fortsätter kommittén diskussionen vid nästa sammanträde. 
 
UK protokoll nr 4-2018 – § 77

 
I samband med att SKKs övriga centrala kommittéer utvecklar I samband med att SKKs övriga centrala 

kommittéer utvecklar distansutbildningar finns ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 

UK samt berörd kommitté. Diskuterade ledamöterna en sådan ansvarsfördelning. 

Therese Strate informerade att hon i sitt arbete med att utveckla SBKs distansutbildningar även 

utarbetat en implementeringsplan. Therese ser till att UK får ta del av den implementeringsplanen för 

att ha något att utgå ifrån i sitt arbete med att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan UK samt övriga 

centrala kommittéer. Kommittén fortsätter diskussionen vid nästa sammanträde. 

 
Therese Strate är inte närvarande så punkten bordlägges till kommitténs nästa 
sammanträde. 
 
UK protokoll nr 4-2018 – § 77 

 
Informerade sekreteraren att Britta Agardh, projektledare i SBKs projekt Upp och hoppa, accepterat 

inbjudan att komma till dagens möte, men tyvärr fått förhinder i sista minuten. Beslöt UK uppdra åt 

Meta att bjuda in Britta till kommitténs första sammanträde för 2019 istället. 

 
Meta Lönnberg informerade att Britta Agardh tyvärr inte hade möjlighet att komma till 
dagens möte. 
 
UK protokoll nr 4-2018 – § 78 

 
Vidare informerade ordföranden att hon ingår i en av CS utsedd arbetsgrupp, för att se över 

veterinärvårdskostnaderna. Arbetsgruppen har bett UK om hjälp att utforma en kortare utbildning för 

hundägare. Diskuterade ledamöterna uppdraget och konstaterar att expertkunskap i ämnet måste 

inhämtas från en veterinär. Therese Strate erbjöd sig undersöka möjligheten till samarbete med en 

veterinär hon har kontakt med. Kommittén fortsätter diskussionen vid nästa sammanträde. 

 
Ordföranden informerade om arbetsgruppens arbete som nu fokuserar på att ta fram 
underlag att presentera vid årets KF. 

 

UK protokoll nr 5-2018 – § 104

 
Vidare redogjorde Cissi Olin för de diskussioner hon och UKKs representant haft och där konsensus inte 

kunnat uppnås. Diskuterade ledamöterna uppdraget ingående samt beslöt rekommendera alternativ 2 i 
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det förslag Ulf Uddman presenterat. Cissi Olin fick i uppdrag att sammanställa UKs förslag som 

ordföranden tar med sig till CS kommande sammanträde. 

 

För kännedom förelåg kommitténs förslag, sammanställt av Cissi Olin.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 5 Information från ordföranden 

Ordföranden informerade om kommitténs uppdrag inför KF 2019. Nedanstående 
uppdrag ska vara färdigt senast 20 maj. 

 Redovisning av kommitténs uppgifter som finns i delegeringsordningen för 
2018-2019.    

 Förslag till verksamhetsplan för 2020-2021 

 Budget 2020-2021. 

 
Ordföranden sammanställer redovisning av kommitténs uppgifter i samarbete med 
sekreteraren. 
 
Verksamhetsplanering samt budget diskuteras vid kommitténs nästa sammanträde.  
 
Vidare informerade ordföranden från arbetsgruppsmöten hon deltagit i. 
 
Vid specialklubbskonferensen 2-3 februari kommer ordföranden informera om 
kommitténs arbete. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 6 Information från ledamöterna 

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

Informerade Kjell Svensson om en nyrekrytering på tävlings- och 
utbildningsavdelningen. Det är en delad tjänst där 50 % kommer bestå av 
utbildningsadministration.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 8 Information från Studiefrämjandet 

Studiefrämjandets nya representant, Lisa Malmgren, presenterade sig och tycker det 
ska bli kul att få vara en del av kommittén. 
  
Ledamöterna hälsade Lisa välkommen till UK.  
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§ 9 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Informerade Meta Lönnberg att Märta Brandts avslutar sin tjänst som 
förbundssekreterare på SHU. Ny förbundssekreterare blir Linda Widebeck. 
 
Vidare informerade Meta att SHU tagit fram filmer för de olika hundsporterna. 
Filmerna finns publicerade på www.shu.se.  
 
Styrelseutbildning, instruktörsutbildning för freestyle samt instruktörsutbildning för 
upp och hoppa, är utbildningar som arrangeras under året. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 10 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 

Ej närvarande. 
 

§ 11 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade att SKK tecknat avtal med Svalöfs Gymnasium att använda 
SKKs utbildningar i sin undervisning. Nästa utbildningstillfälle för lärare blir den 6 mars 
2019. 
 
För kännedom förelåg information om viktiga datum inför KF 2019. 
 
Noterade ledamöterna informationen.   
 
§ 12 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att två (2) grupper startat i januari. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 
Kansliet tog upp frågan om handledarnas arvode. Diskuterade ledamöterna arvodet 
samt beslöt höja arvodet till 400 kr/deltagare från 2019-års kurser. 
 
§ 13 SKKs Uppfödarutbildning 

Fysiska i studiecirkelform 

Informerade kansliet om svaren från utvärderingen som skickades ut till de certifierade 
handledarna i SKKs klubbar i början av september.  
 
Noterade ledamöterna informationen och beklagar den låga svarsfrekvensen. 
 
Distansutbildning 

http://www.shu.se/
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Informerade kansliet att sex (6) grupper startat i januari. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 14 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs 

Informerade kansliet att två (2) grupper startat i januari.  
 
För kännedom förelåg utvärdering från första omgången kurser som genomfördes 
hösten 2018. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 15 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att en (1) grupp startat i januari.  
 
För kännedom förelåg utvärdering från första omgången kurser som genomfördes 
hösten 2018. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att två (2) grupper startat i januari.  
 
För kännedom förelåg utvärdering från första omgången kurser som genomfördes 
hösten 2018. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 17 SKK Play för uppfödare 

Diskuterade ledamöterna målgrupp samt innehåll för 2019-års program ekonomi för 
uppfödare. 
 
Beslöt kommittén att datum för lansering blir torsdag 19 september kl. 19.30. 
Uppdrogs till kansliet att fortsätta planeringen av årets program samt informera 
klubbarna. 
 
§ 18 Övriga kommittéers distansutvecklings projekt 

Pågående projekt 
- Distansutbildning för exteriördomare (DK) 

Informerade Mikaela Persson Wallenius och sekreteraren från deras arbete 
tillsammans med de ansvariga i DKs arbetsgrupp kring utformandet av en 
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distansutbildning för exteriördomare.  
 

- Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius informerade från arbetsgruppens 
senaste möte i höstas.  
 

För kännedom förelåg protokollsutdrag från SKK/CS rörande beställningar till UK från 
CS centrala kommittéer. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
Diskuterade ledamöterna den sedan tidigare belysta problematiken (UK nr 3-2017, § 50) 
för kommittéerna att ansöka om medel, senast 1 oktober, ur UKs investeringsbudget 
för utveckling av distansutbildningar.  
 
Beslöt kommittén att framgent behandla ansökningar löpande när dom inkommer till 
UK. Till ansökan skall protokollsutdrag från berörd kommitté bifogas tillsammans med 
ifylld mall för ansökan.  
 

Vidare förelåg önskemål från SKKs utställningskommitté (UtstK) om stöd ifrån UK i sitt 
arbete att utveckla distansutbildningar. 
 

Diskuterade ledamöterna UtstK önskemål samt beslöt stödja UtstK i deras arbete med 
att utveckla omnämnda distansutbildningar. Uppdrogs till Mikaela Persson Wallenius 
samt sekreteraren att ta kontakt med UtstK arbetsgrupp för att påbörja ett samarbete. 
 
§ 19 UKs distansutvecklingsprojekt – SRD film 
Informerade kansliet att filmen är lanserad och finns publiceras på SKK play. 
 
För kännedom förelåg utvärdering från exteriördomarna vid SHM 2018. 

 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 20 Pedagogiska verktyg 

Informerad Cissi Olin att hon nu färdigställt instruktionsfilmer för samtliga SKKs 
distansutbildningar i PingPong.  
 
Tackade ledamöterna Cissi för ett väl utfört arbete. 
 
§ 21 Arbetsgrupp för hundutbildning inom skolväsendet - HUNDIS 
Informerade arbetsgruppen om sitt arbete. Arbetsgruppen kommer nu sammanfatta 
sitt arbete i en rapport som kommer presenteras för CS med målsättning att förevisas 
vid KF. 

http://skkplay.se/video/pedigree-dogs-for-the-future-and-the-role-of-breed-specific-intructions-bsi
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Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 22 Ansökan om medel ur SKKs investeringsbudget för utveckling av distansutbildning  
Förelåg ansökan från KHM för slutförande av beskrivarutbildning 2019 - 
Beteendeegenskaper BPH. Ett utvecklingsprojekt som UK tidigare beviljat 
utvecklingspengar (UK nr 4 2018, § 95). 
 
Diskuterade ledamöterna ansökan samt beslöt godkänna KHMs ansökan om 125 000 
kr ur 2019-års investeringsbudget för utveckling av distansutbildning. 

 

§ 23 Ekonomi 

Resultatrapport för perioden januari-november 2018 gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna.  
 

§ 24 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum tisdagen den 9 april 2019, kl. 10.00 – ca 16.00. 
 
Vidare beslöt kommittén nedanstående datum för årets sammanträden, som äger rum 
på SKKs kansli i Rotebro. 

 Torsdagen den 13 juni 2019, kl. 10.00 – ca 16.00 

 Fredagen den 13 september 2019, kl. 10.00 – ca 16.00 

 Torsdagen den 31 oktober 2019, kl. 10.00 – ca 16.00 

 
§ 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 de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet  

 

Nina Berggren  
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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. 


