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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) 
onsdagen den 25 januari 2023. 
 
Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: Märta Brandts (ordf), Pamela Abrahamsson, Hans Balstedt, 
Susanne Nilsson, Johan Sandström 
 
Adjungerade: Lisa Holmberg (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges 
Hundungdom), Agneta Olsson (Svenska Brukshundklubben), Kjell Svensson (tävlings- 
och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 
 
Protokoll: Nina Berggren  
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 2 Val av justerare 

Susanne Nilsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 5-2022 
 
§ 107 Brush-up SKKs centrala distanshandledare 

Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius att brush-up för SKKs centrala 

distanshandledare kommer arrangeras en vardagskväll i mars/april 2023.

 
Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius att brush-up för SKKs 
centrala distanshandledare kommer arrangeras tisdagen den 18 april, kl. 18-20.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 5 Information från ordföranden 

Informerade ordföranden att hon kommer närvara vid Studiefrämjandets dialogmöte 
20-21 februari, 2023. Dialogmötet är ett förberedande möte inför Studiefrämjandets 
förbundsstämma som hålls digitalt 27 maj 2023. Vid helgens (27-28/1) 
specialklubbskonferens kommer Märta informera om UKs arbete. 
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Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 6 Information från ledamöterna 

Pamela Abrahamsson informerade att hon närvarat vid SKKs avelskonferens i 
november 2022. Konferensen var intressant och givande. Pamela ser över eventuell 
uppdatering av uppfödarutbildningen samt hundavel och genetik. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 7 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om kommitténs arbete inför årets Kennelfullmäktige (KF). 
Vid UKs nästa möte (19 april) avsätts tid för det arbetet.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 8 Information från Studiefrämjandet 

Lisa Holmberg informerade att Studiefrämjandet genomför en omorganisation. Ett 
möte med SKKs föreningskommitté (FK) har genomförts rörande utbildning för 
kassörer. Vidare informerade Lisa om Ugglestipendiet som Studiefrämjandet delar ut 
till någon som gjort en folkbildningsinsats utöver det vanliga inom natur, miljö och 
hållbarhet. Ansökan går ut den 15 februari.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 9 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade att SHU gör en satsning på att få ungdomar mer 
intresserade av att tävla bruksprov. En liknande satsning görs för jaktintresserade 
ungdomar i samarbete med SKKs jakthundskommitté samt Svenska Jägareförbundet. 
Vidare informerade Meta om SHUs utbildningsprojekt för våren 2023. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 10 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Agneta Olsson informerade om SBKs aktuella utbildningsprojekt. Den 4-5 februari 2023 
arrangeras SBKs organisationskonferens.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 11 Information från sekreteraren 

Inget att rapportera. 
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§ 12 UKs handlingsplan för kontinuerliga och tidsbestämda uppdrag 

Ledamöterna rapporterade från deras kontakter med ”sina” kommittéer. 
Kommittéerna uppskattar UKs initiativ och det samarbete som nu inletts rörande deras 
arbete med utbildningsfrågor.  
 
Några kommittéer har befintliga utbildningar som dom vill ha UKs hjälp att göra mer 
pedagogiska. Andra kommittéer vill ha hjälp med nya utbildningsprojekt. UKs 
ledamöter fortsätter sitt arbete att stötta kommittéerna i deras arbete med 
utbildningar.  
 
Presenterades en sammanställning av enkätsvaren från klubbarnas 
utbildningsansvariga. Ledamöterna diskuterade punkterna i sammanställningen och 
konstaterar att UKs roll och uppdrag bör tydliggöras för klubbarna. Uppdrogs till 
ordföranden, Lisa Holmberg samt Mikaela Persson Wallenius att arbeta med det 
projektet.  
 
En annan punkt som kommittén vill jobba vidare med är hur man engagerar ideella 
med tanke på att klubbarbete idag inte ser ut som förr i tiden. Utsågs en arbetsgrupp 
bestående av ordföranden, Pamela Abrahamsson, Hans Balstedt, Susanne Nilsson, Lisa 
Holmberg samt Meta Lönnberg att arbeta med frågan. Arbetsgruppen kommer även 
bjuda in SKKs föreningskommitté till det arbetet.  
 

§ 13 Distansutbildning i hundens beteende  
Informerade kansliet att nästa kursstart är 25 januari 2023 med tre grupper.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 14 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
Inget att rapportera. 
 
Distansutbildning 
Informerade kansliet att vårens kurser startade 18 januari 2023. Det blev åtta grupper 
och samtliga nya distanshandledare har fått varsin grupp. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 15 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs  

Informerade kansliet att vårens kurser startade 18 januari 2023 med två grupper.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
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§ 16 Föreningsutbildning (FK)  

Informerade kansliet att den nya föreningsutbildningen inom kort kommer vara färdig 
för lansering.  
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 

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

Informerade kansliet att vårens kurser startar 25 januari 2023 med en grupp. Kansliet 
tog upp problemet med att det i dagsläget finns få handledare. Diskuterade 
ledamöterna problemet och förslag på ny handledare framkom. Uppdrogs till kansliet 
att tillfråga KHM om dom godkänner personen som handledare.  
 

§ 18 Engelska för ringsekreterare (UtstK) 
Informerade kansliet att utbildningen snart är färdig för lansering.  
 
 Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 19 SKKs Hundägarutbildning  
Informerade kansliet att närmare 180 personer hittills köpt utbildningen. 
Marknadsföring har skett på Stockholm Hundmässa samt MyDog där besökarna 
kunnat tävla om kursplatser.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 20 SKK Play för uppfödare  
Informerade kansliet att projektet ”uppfödarresan” nu kommer att inkluderas i 
kansliets ordinarie arbete och inte vara ett projekt längre. Mikaela Persson Wallenius 
kommer fortsättningsvis vara involverad i det arbetet. Ett antal webbinarier är 
inplanerade för våren.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 21 UKs distansutvecklingsprojekt 

Marktjänst på utställning/prov/tävling  

Sekreteraren informerade att beställning skickats till SKKs marknadsavdelning för att 
publicera materialet på skk.se.  
 
Etik & Moral – Hur blir vi den bästa medlemmen 
Informerade arbetsgruppen att dom fått in bra feedback vilket dom tackar för. Ett 
utkast till färdigt material är framtaget och arbetsgruppen kontaktar SKKs 
marknadsavdelning för att be om en språklig genomgång. 
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Pilotutbildning på gymnasienivå  
Informerade Hans Balstedt och Susanne Nilsson om dagsläget för utbildningen. Det är 
stort intresse för frisörutbildningen som i höst kommer erbjudas vid ytterligare orter. 
Hans och Susanne tog upp frågan vilken roll SKK ska ha när utbildningen nu är i gång. 
Det behövs en branschorganisation och ett förslag som framförts är att SKK bör vara 
den samlande kraften och centrala stöd för branschen. Hans och Susanne föreslog att 
en utredning tillsätts för att se hur man kan arbeta vidare med frågan. Beslöt UK att ta 
upp frågan till diskussion vid nästa möte (19/4). 
  

Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal 
Inget nytt att rapportera.  
 

§ 22 Övriga kommittéers distansutvecklingsprojekt 

Självstudiekurs ”Rädsla hos hund” (KHM)  
Förelåg protokollsutdrag från KHM rörande självstudiekursen ”Rädsla hos hund” som 
närmar sig lansering. SKKs utbildningsavdelning har tillsammans med KHMs 
projektgrupp inhämtat synpunkter på kursen från en testgrupp där UKs ledamöter 
ingått. KHMs projektgrupp tackar för hjälpen och uppskattar ledamöternas noggranna 
genomgång av utbildningen.  
 
Testgruppens gensvar var positivt vilket är glädjande. Helhetsintrycket ansågs av de 
allra flesta vara utmärkt, kursens nivå vara lagom och man ansåg att innehållet speglar 
den syn på rädda hundar som SKK bör ha och därmed kommunicera.  
 
Diskuterade UK KHMs förslag på kursavgift samt hur länge deltagare bör ha tillgång till 
kursen. Kursen kommer erbjuds både medlemmar samt de som ännu inte är 
medlemmar i SKK organisationen. Beslöt UK att kursavgift för medlemmar blir 425 kr 
och 625 kr för icke medlem. 
 
Med tanke på att kursen innehåller träningstips samt information som kan behöva tid 
att bearbeta, beslöt UK att deltagare får ha tillgång till kursen i 3 månader.  
 
Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 
Informerade sekreteraren och Mikaela Persson Wallenius om status för 
samarbetsprojektet med UtstK.  
 
Digital utbildning riktad till jakthundsägare (JhK) 

Inget nytt att rapportera. 
 

§ 23 Ekonomi. 

Kommitténs resultatrapport för januari – tom december gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna.  
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§ 24 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum fysiskt på SKKs kansli onsdagen den 19 april 2023. 
Tid för mötet blir 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 varefter mötet avslutades.  
 

 
Vid protokollet  
 
 

Nina Berggren  
 
 

 
Justeras     Justeras 

 

 
Märta Brandts, ordförande  Susanne Nilsson 

 

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

för ändring av SKK/CS. 


