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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) torsdagen den 28 april 2016 på SKKs kansli. 
 

Närvarande:  

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

  

Adjungerade: 
Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef) 
t.o.m. § 36 (del av), Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 

 
Anmält förhinder: 
Susanne Nilsson  
Anne-Marie Folkesson (Svenska Brukshundklubben) 
Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom) 
 
Protokoll:  
Nina Berggren 
 
 

§ 22 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  
 

§ 23 Val av justerare 

Cilla Hamfelt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 24 Fastställande av dagordning 

Med anledning av att Kjell Svensson endast kan närvara fram till lunch så flyttades 
punkt 6.3 (SKK Play) samt 6.5 (information om övriga kommittéers framtida projekt) 
att behandlas efter punkt 6.1 (distansutbildning hundens beteende). Efter dessa 
justeringar fastställdes dagordningen. 

 

§ 25 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
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§ 26 Information från ordföranden 

För kommitténs kännedom förelåg, den av kansliet framtagna, mallen för ansökan ur 
SKKs investeringsbudget för utveckling av distansutbildningar.  

 

Ordföranden informerade att centralstyrelsen (CS) vid sitt sammanträde 27 april 
beslutat i enlighet med UKs förslag rörande SKKs investeringsbudget för utveckling av 
distansutbildningar. 

 

Vidare informerade ordförande att hon, till CS, framfört UKs önskemål att övriga 
centrala kommittéer bör samarbeta med Utbildningskommittén samt 
Studiefrämjandet vid utvecklandet av distansutbildningar.   

 
Vid höstens länsklubbskonferens kommer ordföranden att närvara för att informera 
om UKs distansutbildningar. 

 

§ 27 Information från ledamöterna 

Cilla Hamfelt informerade att plattformen i PING PONG för SKKs kennelkonsulenter nu 
är lanserad. Plattformen har mottagits positivt från kennelkonsulenterna.   

 

§ 28 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om SKKs Jakthundskommittés (JhK) temadagar för 
jakthundsklubbarna på Öster Malma i april.  

 

§ 29 Information från Studiefrämjandet 

Annika Hamilton informerade att Studiefrämjandet (Sfr) anställt en 
utbildningsproducent, Urban Göransson, som kommer att vara ansvarig för Sfrs 
distansutvecklingsprojekt. Urban kommer att vara kontaktperson för Learnify som är 
Sfrs lärplattform för distansutbildning.  

 

Framförde UK önskemål om att Urban Göransson skall bjudas in till ett av kommitténs 
sammanträden. Uppdrogs till Annika Hamilton att undersöka den möjligheten. 

 

§ 30 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Ungdomsrådets (UR) önskemål om att SKK ska införa en möjlighet till muntliga prov i 
SKKs utbildningar, från föregående protokoll (UK nr 1/2016, § 9), bordlägges till nästa 
sammanträde med anledning av att Meta Lönnberg inte är närvarande.   
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§ 31 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Inget att rapportera 

 

§ 32 Information från sekreteraren 

Inget att rapportera 

 

§ 33 Distansutbildning i hundens beteende   

Rapporterade kansliet att det under våren genomförts 16 kurser. Sedan utbildningen 
lanserades (början av 2015) så har 832 deltagare genomfört utbildningen, vilket är 
glädjande. Efterfrågan har nu minskat något jämfört med när utbildningen lanserades.  
 

Arbetet med fördjupningsutbildning i hundens beteende på distans (kommittén för 
hundars mentalitet) fortskrider som planerat. 

  

§ 34 SKK Play för uppfödare 

Kjell Svensson gick igenom upplägget av 2016 års SKK Play för uppfödare. Endast ett av 
de planerade programmen kommer att produceras, nämligen det om juridik, 
”uppfödaren och lagen”. Det planerade programmet om ”valpars beteende” kommer 
ett skjutas på framtiden på grund av resursbrist.  

 

Produktionen av ”uppfödaren och lagen” kommer att färdigställas innan sommaren 
och sändas under hösten. Beslöt kommittén fastställa sändningsdatum vid nästa 
sammanträde. 

 
§ 35 Information om övriga kommittéers framtida projekt 

För kommitténs kännedom förelåg minnesanteckningar från SKKs domarkommittés 
(DK) arbetsgrupp, för framtidens domarkonferenser/webbinarium för domare. Kjell 
Svensson rapporterade om arbetsgruppens jobb.  

 

Ledamöterna föreslog att Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius närvarar vid ett 
av arbetsgruppens möten. Ordföranden tar kontakt med Susanne Nilsson och framför 
önskemålet. 

 

Vidare informerade Kjell Svensson om SKKs utställningskommittés (UtstK) arbetsgrupp 
om språkutbildning i engelska för ringsekreterare. Arbetsgruppen har precis påbörjat 
sitt arbete. Nina Berggren närvarade vid arbetsgruppens första möte för att informera 
om SKKs distansutbildningar, lärplattformen PING PONG, Studiefrämjandet (Sfr) samt 
Sfrs lärplattform Learnify.  
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§ 36 Uppfödarutbildningen 

Handledarutbildning (studiecirkelform) 9-10 april 2016 

Kursledningen lämnade rapport från handledarutbildningen. Diskuterade ledamöterna 
utbildningen och gick igenom utvärderingen. Utvärderingen visade att merparten av 
deltagarna var nöjda med utbildningen. 
 
Ytterligare handledarutbildning (studiecirkelform) 8-9 oktober 2016 

Informerade kansliet att inbjudan skickats ut till klubbarna och att det fram till dagens 
datum kommit 14 anmälningar vilket innebär att utbildningen blir av. Anmälningstiden 
går ut 2 september, så flera anmälningar kommer troligtvis. Scandic Star, Sollentuna är 
bokat. 
 
Beslöt UK utse Eva Lejdbrandt samt Mikaela Persson Wallenius till kursledning. 
Susanne Nilsson närvarar om hon har möjlighet. Om behov finns tillfrågas även Meta 
Lönnberg. 
 
Mikaela Persson Wallenius informerade att sex (6) länsklubbar påbörjat kurser i den 
nya fysiska uppfödarutbildningen. En del klubbar slutför påbörjade kurser i den gamla 
uppfödarutbildningen innan dom kör igång med den nya utbildningen. 
 

Uppfödarutbildningen som distansutbildning 

Kansliet informerade hur arbetet med att färdigställa den nya uppfödarutbildningen 
som distansutbildning fortskrider. Arbetet börjar närma sig ett slut och de första 
kurserna planeras till hösten. Innan sommaren kommer www.skk.se att uppdateras 
med information om utbildningen och anmälan.  
 
Kommittén ser med spänning fram emot att utbildningen lanseras till medlemmarna i 
SKK-organisationen. 
 
Handledarutbildning för uppfödarutbildningen som distansutbildning 

Kansliet informerade att den sedan tidigare planerade handledarutbildningen kommer 
att genomföras den 3 september på SKKs kansli. Mikaela Persson Wallenius och Nina 
Berggren ansvarar för planering samt genomförande av utbildningen.   
 

Rekrytering av fler handledare för uppfödarutbildningen som distansutbildning 
Sekreteraren informerade att hon pratat med Helena Sirén på SKKs 
kennelkonsulentsekretariat angående rekrytering av handledare från organisationens 
kennelkonsulenter. Helena tyckte det var en bra idé. En positiv aspekt är att 
kennelkonsulenterna idag har en egen plattform i PING-PONG, vilket innebär att dom 
får erfarenhet ifrån utbildningsplattformen.  

 

http://www.skk.se/
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Sekreteraren och Helena har kommit överens om att Helena, under våren och 
sommaren, inventerar målgruppen för att hitta lämpliga kandidater. Efter sommaren 
sker en återkoppling för att sedan gå vidare med planeringen.  

 

Ytterligare handledarutbildning för uppfödarutbildningen på distans 21-22 januari 2017 

Kansliet informerade att Scandic Star, Sollentuna är bokat. Kursledning är utsedd sedan 
tidigare (UK protokoll nr 1-2016, § 13). Fortsatt planering sker efter sommaren när 
rekrytering av handledare är slutförd. 

 

Kommittén framförde önskemål att Hundsport informerar om SKKs nya 
uppfödarutbildning. Kjell Svensson tar kontakt med Hundsport och framför 
önskemålet.  

 

§ 37 Föreningskommitténs (FK) distansutbildning för ordförande 

Cilla Hamfelt informerade att hon, efter kontakt med en av handledarna, genomfört en 
del justeringar i utbildningen i PING PONG.  
 

Rapporterade kansliet om dagsläget för distansutbildningen för ordförande. Mikaela 
Persson Wallenius och Nina Berggren har haft ett möte med Fredrik Bruno där status 
för utbildningen gicks igenom. Två kurser har genomförts under våren. Utbildningen 
har kompletterats med en utvärdering samt kursintyg. Återstående kurser kommer att 
genomföras under hösten.   

 

 § 38 Ekonomi 

Resultatrapport för perioden januari-mars 2016 gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna.  

 

§ 39 Nästa sammanträde 

Beslutat sedan tidigare att äga rum, onsdagen den 15 juni (kl. 10 – ca 16.00) på SKKs 
kansli. 
 
(Efter mötet har det beslutats att sammanträdet den 15 juni blir ett telefonmöte mellan kl. 
10.00 – 12.00.) 

 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  
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§ 41 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. 

 


