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SKK/UK nr 2-2017
2017-05-04
§ 22 - § 43

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté
(UK) torsdagen den 4 maj 2017.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Eva Lejdbrandt (ordf), Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson
Adjungerade:
Moa Källström (Studiefrämjandet), Anne-Marie Folkesson (Svenska
Brukshundklubben), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell Svensson (tävlingsoch utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning)
Anmält förhinder:
Charlotte Carping, Lise-Lotte Persson
Protokoll:
Nina Berggren

§ 22

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 23

Val av justerare

Susanne Nilsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 24 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 25

Föregående protokoll

UK protokoll nr 1-2017 – § 4
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.
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Informerade Kjell Svensson och Mikaela Persson Wallenius från möte med ytterligare
ett företag som erbjuder webbaserad text-till-tal-teknik för webbplatser. Det är ett
företag som mer är anpassat för SKKs behov. Företaget heter Funka och tjänsten
Talande Webb. Kansliet jobbar vidare med att få till ett avtal med företaget och
målsättningen är att tjänsten skall finnas i våra distansutbildningar till hösten.
Vidare informerade kansliet att det i SKKs distansutbildningar finns instruktion hur man
skapar en ljudfil om deltagaren önskar ge ett muntligt svar på någon uppgift.
UK protokoll nr 1-2017 – § 4
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.

I UKs förslag till verksamhetsplan för perioden 2018-2019 finns förslag till hur den
pedagogiska kunskapen skall kunna säkerställas hos samtliga SKKs handledare.
UK ska utarbeta ett pedagogiskt (innehållande bl.a. pedagogik, ledarskap, gruppdynamik)
utbildningsmaterial för utbildning av handledare. Detta material kan då användas vid
utbildning av samtliga handledare i SKK.
Ordföranden har ett utkast till detta utbildningsmaterial. UK uppdrog till ordföranden
och Mikaela Persson Wallenius att färdigställa utbildningsmaterialet.
UK protokoll nr 1-2017 – § 5
Beslöt ledamöterna diskutera punkten ”hålla kontakt med utbildningsansvariga inom SKKorganisationen, t.ex. genom att genomföra webbinarier med läns- och specialklubbarnas
utbildningsansvariga” vid nästa sammanträde.

Presenterade kansliet ett förslag till livesänd information via Facebook. Ledamöterna
var positiva till förslaget och beslöt att planera för en första livesändning under året.
UK protokoll nr 1-2017 – § 7
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.
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Ordföranden informerade att hon kontaktat handledaren via e-post, men inte fått
någon återkoppling. Beslöt UK att även informera berörd länsklubb.
§ 26

Information från ordföranden

Ordföranden presenterade förslag till kommitténs verksamhetsplan samt budget inför
KF 2017.
Vidare förelåg rapport rörande de arbetsuppgifter samt prioriterade områden som
kommittén erhållit av KF 2015.
Informerade ordföranden att hon kommer närvara vid Studiefrämjandets
förbundsstämma som äger rum 2-4 juni i Stockholm
Tackade kommittén för informationen.
§ 27

Information från ledamöterna

Inget att rapportera
§ 28

Information från tävlings- och utbildningschefen

Kjell Svensson informerade om att avtalet med Real gymnasiet för att använda SKKs
uppfödarutbildning samt hundens beteende nu är färdigt och underskrivet.
Utbildningarna kommer finnas tillgängliga för elever från vårterminen 2018.
Vidare informerade Kjell att SKKs kansli flyttar till nya lokaler i Rotebro i början av
september 2017.
§ 29

Information från Studiefrämjandet

Moa Källström informerade att Studiefrämjandets (SFR) förbundsstämma kommer att
livesändas. SFR kommer även att använda sig att ett digitalt mötesverktyg (VoteIT) som
är framtaget för att kunna genomföra möten på distans.
Ledamöterna uttryckte intresse för VoteIT och framförde önskemål att få en
presentation. Moa undersöker om hon kan ordna en presentation vid UKs nästa
sammanträde.
§ 30

Information från Sveriges Hundungdom (SHU)

Meta Lönnberg informerade att det tyvärr har varit dåligt intresse för SHUs
distansutbildning för valberedning. En utbildning som tagits fram i samarbete med
Studiefrämjandet i Stockholms län.
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Vidare informerade Meta om en distansutbildning i föreningskunskap som är
framtagen av Studiefrämjandet i Stockholms län. Det är en bra utbildning som tar upp
generell föreningskunskap och tar tre (3) veckor. En utbildning som lämpar sig att gå
om man är intresserad av styrelseuppdrag eller om man är ny som styrelseledamot.
§ 31 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK)
Presenterade Anne-Marie Folkesson SBKs grundmodul som är en gemensam bas för
alla som vill bli instruktörer. Grundmodulen (40 timmar) omfattar pedagogik,
hundkunskap, inlärning, organisation mm. Därefter väljer man specialinriktning, t.ex.
allmänlydnad, rallylydnad, brukslydnad osv.
Instruktörsutbildningar arrangeras av lokalklubbar och distrikt. För att få information
om vilka utbildningar som arrangeras tar man kontakt med aktuellt distrikt. Närmare
information om SBKs instruktörsutbildningar finns på SBKs hemsida.
Vidare informerade Anne-Marie att hon går i pension i höst, vilket innebär att hon inte
längre kommer att vara adjungerad i UK. Ordföranden tackade för den tid Anne-Marie
varit adjungerad i kommittén.
§ 32

Information från sekreteraren

Inget att rapportera
§ 33

Distansutbildning i hundens beteende

Informerade kansliet om vårens sju (7) kurser. Anmälan till höstens kurser öppnar i
början av augusti och kursstart blir i mitten av september.
§ 34

SKKs Uppfödarutbildning

Fysiska i studiecirkelform
Informerade kansliet att några klubbar anmält intresse för att utbilda fler handledare.
Uppdrogs till kansliet att skicka förfrågan till klubbarna och höra hur många som är
intresserade av en handledarutbildning.
Beslöt UK att preliminärt arrangera en handledarutbildning 3-4 februari 2018 i SKKs
nya konferenslokaler i Rotebro.
Förelåg sammanställning över information om SKKs uppfödarutbildning på
länsklubbarnas hemsidor. Många klubbar har fortfarande gammal eller felaktig
information på sina hemsidor. Uppdrogs till ledamöterna att omgående ta kontakt
med berörda länsklubbar och upplysa att de behöver uppdatera sina hemsidor med
korrekt information.
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Distansutbildning
För kännedom förelåg utvärdering från första omgången kurser som nu är avslutade.
Drygt 70 % av deltagarna är nöjda med utbildningen och hela 97 % skulle
rekommendera utbildningen till en vän, vilket är glädjande.
Vårens åtta (8) grupper pågår och kommer att avslutas i sommar. Anmälan för höstens
(2017) kurser öppnar i början av augusti med kursstart i mitten av september.
Förelåg presentation av ledamöternas förslag till nya distanshandledare för
uppfödarutbildningen. Presentationerna gicks igenom och diskuterades. Beslöt
kommittén erbjuda sex (6) av personerna att utbilda sig till distanshandledare.
Handledarutbildningen genomförs 21-22 oktober 2017. Kursledning blir Eva
Lejdbrandt, Susanne Nilsson och Mikaela Persson Wallenius. Utbildningen genomförs i
SKKs nya konferensavdelning i Rotebro.
§ 35

SKK Play för uppfödare

Rapporterade kansliet om upplägget av 2017-års SKK Play för uppfödare. Ämnet är
utfodring ur ett uppfödarperspektiv med Marie Sallander. Produktionen av
programmet kommer att färdigställas innan sommaren för lansering i höst.
Beslöt kommittén att datum för lansering blir torsdag 21 september kl. 19.30.
Uppdrogs till kansliet att informera klubbarna.
För kommitténs kännedom förelåg protokollsutdrag från SKKs Avelskommitté (AK)
rörande SKK Play för uppfödare. Kjell Svensson informerade att SKKs avdelning för avel
och hälsa föreslår ämnet ledavläsning för ett kommande program i serien SKK Play för
uppfödare.
Beslöt UK att ämne för 2018-års program blir ledavläsning med stöd av SKKs avdelning
för avel och hälsa.
§ 36 UKs kommande distansutvecklings projekt – Hundavel i teori och praktik
Rapporterade Mikaela Persson Wallenius hur arbetet med den nya
fördjupningsutbildningen i genetik går.
Beslöt kommittén tillfråga SKKs avdelning för avel och hälsa om förslag på lämpliga
handledarkandidater.
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§ 37 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning
Cilla Hamfelt informerade att hon lämnat över ett förslag på föreningskommitténs
föreningsutbildning på distans till Fredrik Bruno, sekreterare i FK.
Informerade sekreteraren att FK inom kort kommer att rekrytera handledarkandidater
för utbildning i början av hösten. De första kurserna kommer att starta i anslutning till
handledarutbildningen.
Tackade kommittén för informationen.
§ 38 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt
Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius informerade om kommittén för hundars
mentalitet (KHM) utbildning hundens mentalitet fördjupning. Arbetet med utbildning
har blivit något försenat på grund av sjukdom, men nu arbetar man intensivt med att
ta fram utbildningsmaterial som sedan skall läggas upp i PingPong.
Susanne Nilsson informerade om arbetet i domarkommitténs (DK) arbetsgrupp för
distansutbildning för exteriördomare. Under våren har arbetsgruppen kompletterats
med flera personer och nu arbetar man med att ta fram tre (3) utbildningsfilmer under
2017.
Sekreteraren informerade om utställningskommitténs (UtstK) språkutbildning på
distans för ringsekreterare (engelska). En pilotutbildning är påbörjad och handledare
kommer att rekryteras ur den gruppen. Handledarna planeras att utbildas i början på
hösten för att sedan kunna starta upp de första kurserna i anslutning till utbildningen.
Tackade kommittén för informationen.
§ 39

Ekonomi

Resultatrapport för perioden januari-mars 2017 gicks igenom och lades därefter till
handlingarna.
§ 40

Övriga frågor

Susanne Nilsson presenterade ett förslag till digitalisering för klubbar i SKKorganisationen. Det är idag svårt att få personer att jobbar ideellt med klubbarbete. En
viss digitalisering kan eventuellt underlätta för klubbarna i deras arbete. Konstaterar
kommittén att dessa frågor hanteras av SKKs föreningskommitté (FK). Beslöt UK skicka
vidare förslaget till FK efter kommitténs nästa sammanträde då en presentation av det
digitala mötesverktyget VoteIT planeras.
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§ 41 Nästa sammanträde
Kommande sammanträden beslöts äga rum, på SKKs kansli i Rotebro, vid följande
datum:
 Fredagen den 20 oktober 2017, kl. 10.00 – ca 16.00
 Fredagen den 2 februari 2018, kl. 10.00 – ca 16.00
§ 42 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
§ 43

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet
Nina Berggren
Justeras

Justeras

Eva Lejdbrandt, ordförande

Susanne Nilsson

Det justerade protokollet redogör vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli föremål
för ändring av SKK/CS.

