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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) fredagen den 13 april 2018. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Cissi Olin, Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson 
 
Adjungerade: 
Moa Källström (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Mikaela 
Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning)  
 
Anmält förhinder: Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), Therese Strate 
(Svenska Brukshundklubben) 

 
Protokoll:  
Nina Berggren  

 

§ 24 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  

 
§ 25 Val av justerare 

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

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 27 Föregående protokoll 

UK protokoll nr 1-2018 – § 4

 
Informerade ordföranden att hon har för avsikt att utarbeta en lärarhandledning till de personer som 

skall utbilda handledare med hjälp av utbildningsmaterialet. Moa Källström erbjöd sig att skicka 

Studiefrämjandets handledningsmaterial till Eva. 

 

Ordföranden fick i uppdrag att presentera lärarhandledningen vid kommitténs nästa sammanträde. 
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Ordföranden belyste problematiken i att lära personer som inte redan har pedagogisk 
kunskap hur dom ska lära ut pedagogik. Arbetet med att ta fram en lärarhandledning 
fortsätter med hjälp av Moa Källström. Diskuterade även ledamöterna möjligheten att 
vara mentor på plats vid en handledarutbildning som skall genomföras av en annan 
central kommitté, för att på så sätt förmedla kunskapen hur utbildningen bör 
genomföras.  

 

UK protokoll nr 1-2018 – § 4 

 

Kommittén fortsatte diskussionen om hur man ska gå vidare med problematiken som uppstår de år KF 

genomförs. Ordföranden belyser problematiken vid CS nästa sammanträde. 

 
Ordföranden rapporterade från senaste mötet i SKKs Centralstyrelse (CS) där hon tagit 
upp problematiken. CS förstår problemet men i dagsläget har man ingen lösning på hur 
man skall gå tillväga.  

 
§ 28 Information från ordföranden 

Ordföranden informerade om den livesända informationen via Facebook (FB), för 
utbildningsansvariga i SKKs klubbar, som ägt rum kvällen innan. Det var många 
deltagare vilket är mycket glädjande. Samtliga som tittade tyckte att det var ett bra 
sätt att förmedla information. Beslöt kommittén genomföra en livesänd information ca 
2 gånger per år. 
 
Vidare uppmanade ordföranden ledamöterna att ta del av informationen rörande den 
nya dataskyddsförordningen (GDPR) som finns på SKKs webbplats. Dessutom 
informerade ordföranden om SKKs webbinarium om GDPR som genomförs 25 april i 
samarbete med Studiefrämjandet. 
 
Föreslog ordföranden att kommittén skall bilda en arbetsgrupp för att börja jobba med 
UKs uppdrag om kvalitetssäkring av yrkesinriktade utbildningar inom hund 
(hundcollege). Beslöt UK bilda en sådan arbetsgrupp bestående av Hans Balstedt, Cilla 
Hamfelt och Susanne Nilsson. Arbetsgruppen avrapporterar sitt inledande arbete vid 
kommitténs nästa sammanträde. 
 
Noterade ledamöterna informationen.  
 
§ 29 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera. 

 

§ 30 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Inget att rapportera. 

https://www.skk.se/sv/nyheter/2018/2/hog-tid-att-anpassa-er-for-gdpr/
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§ 31 Information från Studiefrämjandet 

Informerade Moa Källström om statistiken för SKK och Studiefrämjandets 
gemensamma verksamhet för 2017. 

 
Förelåg samarbetsavtal mellan SKK och Studiefrämjandet 2018-2019 för kännedom.  
 
Vidare informerade Moa att Studiefrämjandet hjälper till med streamingen av SKKs 
webbinarium om GDPR 25 april. 

 
Noterade ledamöterna informationen.  

 

§ 32 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade att SHU arrangerar en styrelseutbildning 21-22 april samt 
en grundkurs i etologi 26-27 maj. Vidare informerade Meta att SHU arrangerar 
ytterligare utbildningar i samarbete med andra klubbar. 

 
Dessutom informerade Meta att ett par nya SHU klubbar kommer att startas upp.  

 
Intervjuer i SBKs projekt Upp och hoppa, där SHU är samarbetspartner, är genomförda 
och två personer är anställda i projektet.   
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 33 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 

Inget att rapportera. 
 

§ 34 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade att hon uppdaterat sidorna om utbildning på SKKs 
webbplats. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 35 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att två (2) nya kurser startade i mitten av mars 2018.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 36 SKKs Uppfödarutbildning 

https://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/
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Fysiska i studiecirkelform 
Rapporterade kursledningen från handledarutbildningen 3-4 februari i SKKs nya 
konferenslokaler i Rotebro.  
 
Beslöt kommittén avvakta ett par år tills en ny handledarutbildning, för SKKs 
uppfödarutbildning i studiecirkel form, arrangeras.  

 

Distansutbildning 

Inget att rapportera.  
 
§ 37 SKK Play för uppfödare 

Rapporterade kansliet om arbetet med 2018-års program om ledavläsning med stöd av 
SKKs avdelning för avel och hälsa.   

 
Beslöt kommittén att datum för lansering blir onsdag 19 september kl. 19.30. 
Uppdrogs till kansliet att informera klubbarna. 
 

Diskuterade ledamöterna ämne för kommande års program. Beslöt UK att ämne för 
2019-års program blir ekonomi för uppfödare. Uppdrogs till Cilla Hamfelt att tillfråga 
Anki Andersson om hon kan ställa upp som sakkunnig. 

 
§ 38 Fördjupningsutbildning (distans) i genetik utifrån boken Hundavel i teori och praktik 

Rapporterade Mikaela Persson Wallenius hur arbetet med den nya 
fördjupningsutbildningen i genetik går. Namnet på utbildningen blir;  
Svenska Kennelklubbens fördjupningskurs i hundavel och genetik på distans! 
 
Informerade kansliet att det i dagsläget finns 9-10 handledarkandidater vilket innebär 
att den planerade handledarutbildningen 15-16 september kan genomföras.  
 
Uppdrogs till kansliet att gå vidare med planeringen av handledarutbildningen. 
 

§ 39 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Cilla Hamfelt informerade om dagsläget för föreningskommitténs grundkurs i 
föreningsteknik på distans. Det enda som saknas i utbildningen är frågor till 
kunskapstesterna. Uppdrogs till kansliet att undersöka med sekreteraren i FK när 
frågorna kan vara färdiga.  
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Informerade kansliet att det i dagsläget endast finns fyra (4) handledarkandidater 
rapporterade från FK. Moa Källström rapporterade att hon tyvärr inte lyckats rekrytera 
några från studiefrämjandet. 
 
Med anledning av att den planerade handledarutbildningen 15-16 september 
genomförs för tre (3) olika handledarkategorier så kan även dessa fyra (4) handledare 
utbildas såsom planerat. Målsättningen är dock att hitta fler lämpliga 
handledarkandidater. 
 

§ 40 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt 

Hundens mentalitet fördjupning (KHM) 
Informerade kansliet att det i dagsläget finns 7-8 handledarkandidater vilket innebär 
att den planerade handledarutbildningen 15-16 september kan genomföras.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
Distansutbildning för exteriördomare (DK) 
Informerade Susanne Nilsson om arbetsgruppens arbete.  
 
Förelåg protokollsutdrag från DK nr 2-2018, där DK ber UK om resurser att göra en 
distansutbildning för exteriördomare på plattformen Baloo Learning (se nedan § 42 för 

närmare information).  
 
UK är positiva till DKs förfrågan och uppdrog till kansliet att fortsätta diskussionerna 
med DKs arbetsgrupp för ”utformning av innehållet i distansutbildningar för 
exteriördomare”. 

 
§ 41 Ansökningar från SKKs centrala kommittéer – utvecklingsbudget för distansutbildningar 
Förelåg nedanstående ansökningar från KHM: 

– färdigställande av hundens mentalitet fördjupning (100 000 kr) 
– korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (40 000 kr) 

 

För kännedom förelåg beslut om beviljande av ovanstående ansökningar på 140 000 kr 
från KHM. Informerade ordföranden att beslut tagits innan kommitténs sammanträde 
på grund av att ansökningstiden skjutits fram.  

 
Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 42 UKs kommande distansutvecklingsprojekt 
Presenterade kansliet plattformen Baloo Learning, som är ett komplement till 
plattformen PingPong. Baloo Learning lämpar sig för kortkurser samt självstudier och 
har utvecklats av företaget PingPong.  
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Ledamöterna var mycket positiva till Baloo Learning och känner att det kan vara ett 
användbart alternativ till plattformen PingPong. Ytterligare ett par av SKKs centrala 
kommittéer har också fått presentation av Baloo Learning och uttryckt sig positiva.  
 
Kommittén uppdrog till kansliet att gå vidare och diskutera avtalsformer med 
företaget PingPong.  
 
Sekreteraren informerade om ett möte kansliet haft med företaget TAKEOFF. Det är ett 
företag som producerar film åt organisationer, myndigheter och näringsliv sedan ett 
antal år tillbaka. Det kan exempelvis handla om instruktionsfilmer, filmbaserad e-
learning och utbildningsfilmer. Presenterades några exempel på filmer som företaget 
producerat. 
 
Ledamöterna tyckte att det vore intressant att anlita företaget för ett testprojekt. 
Kansliet föreslog att ett lämpligt projekt kan vara den SRD-film som arbetsgruppen för 
att främja exteriör sundhet (AG-ES) planerar att producera.  
 
Kommittén var positiv till förslaget och beslöt avsätta medel från UKs budget för 
utveckling av distansutbildningar för att producera nämnda film. Uppdrogs till kansliet 
att fortsätta diskussionerna med företaget TAKEOFF samt informera AG-ES om 
beslutet. 
 

Cissi Olin rapporterade att hon varit i kontakt med Svenska Hundfreestyleklubben för 
att ta reda på hur deras domarutbildning på distans är uppbyggd. Det visade sig att 
klubbens domarutbildning inte är en distansutbildning såsom kommittén fått intryck 
att den var. 
 

Noterade ledamöterna informationen. 

 

§ 43 Pedagogiska verktyg 
Mikaela Persson Wallenius samt Nina Berggren tog upp frågan hur man kan göra SKKs 
distansutbildningar mer ”levande”. Vilka lösningar kan man använda sig av för att 
deltagare med olika lärstilar skall kunna tillgodogöra sig SKKs utbildningar på bästa 
sätt. 
 
Diskuterade ledamöterna frågan och ett antal bra förslag framkom. Uppdrogs till 
ledamöterna att fundera vidare så tas frågan upp igen vid kommitténs nästa 
sammanträde. 

 

§ 44 Ekonomi 
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Resultatrapport för perioden januari-mars 2018 gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna.  
 

§ 45 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum torsdagen den 14 juni 2018, kl. 10.00 – ca 16.00,  
på SKKs kansli i Rotebro. 
 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 47 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. 


