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SKK/UK nr 2-2015
2015-05-12
§ 20 - § 38

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté
(UK) tisdagen den 12 maj 2015 på SKKs kansli.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Eva Lejdbrandt (ordf), Cilla Hamfelt, Lise-Lotte Persson
Adjungerade:
Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell
Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (§ 30 & § 31),
Annette Andersson (§ 30 & § 31)
Anmält förhinder:
Charlotte Carping
Protokoll:
Nina Berggren

§ 20 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 21 Val av justerare
Cilla Hamfelt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 22

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
§ 23

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 24

Information från ordföranden

Ordförande presenterade förslag till kommitténs verksamhetsplan samt budget inför
KF 2015.
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Vidare förelåg rapport rörande de arbetsuppgifter samt prioriterade områden som
kommittén erhållit av KF 2013.
Tackade kommittén för informationen.
§ 25

Information från ledamöterna

Inget att rapportera.
§ 26

Information från tävlings- och utbildningschefen

Kjell Svensson informerade att Mikaela Persson Wallenius är fast anställd på
utbildningsavdelningen från 1 juli 2015.
§ 27

Information från Studiefrämjandet

Förelåg information om Studiefrämjandets folder för medlemsorganisationer. Samt
info om boken Föreningen i idé till praktik.
Tackade kommittén för informationen.
§ 28

Information från Sveriges Hundungdom (SHU)

Inget att rapportera.
§ 29

Information från sekreteraren

Förelåg rapport från UKs senaste nyhetsbrev, nr 1-2015, skickat 17 mars 2015. Enligt
rapporten har brevet en öppningsfrekvens på 62 % vilket är en bra siffra.
Vidare informerade sekreteraren att Marie Sallander visat intresse för att samverka
kring framtagandet av en distansutbildning i näringslära. Kommittén tackar Marie för
hennes intresse och ber att få återkomma i framtiden eftersom UK för närvarande har
ett antal redan påbörjade projekt.
§ 30

Distansutbildning i hundens beteende

Ordföranden hälsade Mikaela Persson Wallenius och Annette Andersson, som för
tillfället genomför en praktik på SKK, välkomna till mötet.
För kommitténs kännedom förelåg utvärdering från vårens kurser. Ca 300 deltagare
har under våren genomfört kursen, vilket är glädjande. Merparten av deltagarna är
mycket nöjda och skulle kunna tänka sig att delta i ytterligare distansutbildningar från
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SKK. De skulle även rekommendera utbildningen till en vän. En del konstruktiva
förändringsförslag, som framkom i utvärderingarna, har genomförts.
Anmälan för höstens kurser har öppnat och i dagsläget har ca 150 deltagare redan
anmält sig.
En ny handledarutbildning beslöts äga rum 10-11 oktober 2015. Till kursledning för
den utbildningen beslöt UK utse Eva Lejdbrandt, Cilla Hamfelt, Annika Hamilton samt
Mikaela Persson Wallenius. Kursledningen ansvarar för att ta fram en kursplan för
utbildningen.
Uppdrogs till kansliet att ombesörja inbjudan samt administration av
handledarutbildningen.
§ 31

Uppfödarutbildningen

Mikaela Persson Wallenius och Annette Andersson rapporterar hur arbetet, med att ta
fram den nya uppfödarutbildningen, går.
Handledarutbildning nya uppfödarutbildningen i studiecirkelform

Förelåg sammanställning av namnförslagen från klubbarna, inför den planerade
handledarutbildningen 7-8 november 2015. Samtliga föreslagna personer kommer att
kunna erbjudas plats vid utbildningen i november som avser den nya
uppfödarutbildningen i studiecirkelform.
Uppdrogs till kansliet att ombesörja inbjudan samt administration av
handledarutbildningen.
Vidare beslöt kommittén arrangera ytterligare en handledarutbildning för
uppfödarutbildningen i studiecirkelform. Preliminärt datum är 9-10 april 2016.
Uppdrogs till kansliet att skicka inbjudan till läns- och specialklubbar under hösten.
Handledarutbildning nya uppfödarutbildningen på distans

Diskuterade kommittén förutsättningar för en centralt arrangerad handledarutbildning
för uppfödarutbildningen på distans.
Beslöt UK arrangera en handledarutbildning, för uppfödarutbildningen på distans, 6-7
februari 2016. Kommittén fortsätter diskussionen om rekrytering av handledare samt
kursledning, vid nästa sammanträde.
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Protokollsutdrag från Centralstyrelsens (CS) möte 16 april 2015

Förelåg protokollsutdrag från CS möte 16 april 2015 rörande utbildning och certifiering
av handledare för den nya uppfödarutbildningen.
CS godkänner UK och UKKs förslag på central utbildning samt certifiering av
handledarna på motsvarande sätt som sker för exempelvis ringsekreterare samt
utställningsansvariga.
Vidare uppdrog CS till UK att se över hur övergången mellan den nuvarande
uppfödarutbildningen och den nya skall ske. UK beslöt diskutera frågan om lämpliga
övergångsregler vid nästa sammanträde.
§ 32 Föreläsning för uppfödare – ”webbinarium” byter namn till SKK Play för
uppfödare
Kjell Svensson informerade att ett avtal har tecknats med företaget Tillämpad
Television AB (TTV) för produktion av SKK Play för uppfödare. Ämnet är DNA-tester –
värdefulla eller vilseledande? Programmet kommer att bestå av dels filmade inslag där
vi följer en hund och dess ägare genom processen att ta ett DNA-test. Dels ett
studiesamtal mellan SKKs genetiskt sakkunniga Sofia Malm och vetenskapsjournalisten
Katarina Sundberg. Efter programmet blir det en livesänd frågestund dit man under
programmets gång kan mejla in frågor.
Beslöt UK att datumet för sändningen blir den 17 september kl. 19.30.
Uppdrogs till sekreteraren att informera klubbarna samt på andra sätt marknadsföra
SKK Play för uppfödare.
§ 33

Föreningskommitténs (FK) ordförandeutbildning

Sekreteraren informerade att en pilotutbildning, med Fredrik Bruno som handledare,
startade i början av maj.
Efter att pilotutbildningen genomförts bör UK och FK träffas för att diskutera
handledarutbildning, anmälan, lansering, mm.
Beslöt UK bjuda in representanter från FK till UKs nästa möte.
§ 34

Ping Pong

Kjell Svensson informerade att ett kompletterande avtal, för utökat antal användare,
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tecknats mellan SKK och Ping Pong för 2015.
§ 35

Ekonomi

Resultatrapport för perioden januari-april 2015 gicks igenom och lades därefter till
handlingarna.
UK noterar informationen.
§ 36

Nästa sammanträde

Höstens sammanträden beslöts äga rum, på SKKs kansli, vid följande datum:
 Måndagen den 7 september (kl. 10 – ca 16)
 Torsdagen den 22 oktober (kl. 10 – ca 16)
§ 37

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
§ 38

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Nina Berggren

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.

