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SKK/UK nr 2-2020
2020-04-20
§ 25 - § 46
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté
(UK) måndagen den 20 april 2020.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Susanne Nilsson, Cissi Olin, Johan Sandström
Adjungerade:
Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Therese Strate (Svenska Brukshundklubben), Meta
Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef),
Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning)
Protokoll: Nina Berggren
§ 25 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 26

Val av justerare

Johan Sandström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 27 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 28

Föregående protokoll

UK protokoll nr 1-2020
§ 4 – Marktjänst på utställning/prov/tävling
Marktjänst på utställning/prov/tävling – Kommittén utsåg en arbetsgrupp bestående av Cissi Olin
(sammankallande), Hans Balstedt samt Johan Sandström. Arbetsgruppen får i uppdrag att jobba vidare
med att utveckla de idéer som framkom i ledamöternas diskussion.

Cissi Olin rapporterade från arbetsgruppens initiala arbete som omfattat
sammanställning av en allmän del som gäller för samtliga funktionärskategorier samt
en inventering av vilka funktionärer som kan vara aktuella för utbildningen.
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Diskuterade ledamöterna förslag på upplägg samt plattform för utbildningen.
Uppdrogs till arbetsgruppen att jobba vidare med framkomna förslag.
§ 4 – Etik & moral
Etik & moral – Uppdrogs till Lisa Malmgren samt Therese Strate att ta fram information som kan
implementeras i befintliga utbildningar. Arbetet sker i samarbete med Mikaela Persson Wallenius.

Lisa Malmgren och Therese Strate informerade om deras inledande arbete i vilket även
Meta Lönnberg deltagit. I dagsläget har man kommit fram till ett syfte och arbetar nu
vidare med att ta fram utbildningsmaterial.
Tackade ledamöterna för informationen och ser fram emot ny rapport vid kommitténs
sammanträde i september.
§ 5 – Pilotutbildning på gymnasienivå
Pilotutbildning på gymnasienivå - Uppdrogs till Hans Balstedt samt Susanne Nilsson att fortsätta arbeta
med kursplanen för pilotutbildningen för att sedan kunna presentera den för Skolverket.

Susanne Nilsson rapporterade om arbetet att ta fram kursplan för en gymnasial
pilotutbildning för hundfrisörer. Nästa steg är att ta kontakt med Skolverket samt
deras programråd för gymnasial yrkesutbildning. SKKs Vd, Ulf Uddman, sitter som
ledamot i programrådet för naturbruksprogrammet. Uppdrogs till ordföranden att
kontakta Ulf Uddman för att få hans formella godkännande att fortsätta arbetet med
att utveckla kursplan för pilotutbildning för hundfrisörer i samarbete med Skolverket.
Tackade ledamöterna för informationen och ser fram emot ny rapport vid kommitténs
sammanträde i september.
§ 5 – Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal
Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal – Diskuterade ledamöterna uppdraget och konstaterar att
det initiala arbetet är att definiera det bredare syftet med en utbildningsportal. Ett arbete som kräver
mer tid i anspråk så kommittén kommer avsätta tid för ett separat arbetsmöte för den diskussionen.
Beslöt kommittén att arbetsmötet äger rum tisdagen den 24 mars kl. 10.00 – ca 15.00, på SKKs kansli.

Kommitténs inplanerade arbetsmöte 24 mars kunde inte genomföras på grund av
rådande Covid-19 situation. Presenterade sekreteraren förslag på upplägg för ett
arbetsmöte på distans istället. Beslöt kommittén genomföra arbetsmötet på distans
torsdag 28 maj, kl. 13.30 – 15.30.
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§ 5 – Erbjuda utbildning som bidrar till att medlemmar förlänger sitt medlemskap
Diskuterade kommittén uppdragets komplexitet. Vilka utbildningar ger mervärde i ett medlemskap för
den enskilde medlemmen? I diskussionen framkom frågan om värdet av att läsa in SKKs
utbildningsböcker som E-böcker. Therese Strate får, till nästa sammanträde, uppdrag att undersöka hur
man går tillväga samt kostnad.

Therese Strate informerade att SBKs medlemssiffror ökat den senaste tiden. Therese
tror att en anledning till det är den förändring i verksamheten som SBK genomfört med
anledning av rådande Corona situation. SBK har utvecklat mer distansutbildning riktat
mot medlemmar, exempelvis sund med hund, springa på distans. En nyttig lärdom att
ta med sig i kommitténs fortsatta arbete med att hitta utbildning som bidrar till att
medlemmar förlänger sitt medlemskap.
Tackade ledamöterna för den tänkvärda informationen.
§ 20 – Handledararvoden
För kommitténs kännedom förelåg statistik framtagen av kansliet avseende handledararvode per
deltagare eller per kurs. Diskuterade ledamöterna fördelar samt nackdelar med de olika alternativen.
Innan beslut tas vill UK fråga handledarna hur dom ser på handledararvodet. Uppdrogs till Mikaela
Persson Wallenius att tillfråga handledarna.

Mikaela Persson Wallenius informerade att handledarna besvarat en enkät om
arvodet. Majoriteten av handledarna vill att arvodet baseras på antalet deltagare och
inte per kurs. Med enkätsvaren som underlag beslöt kommittén att arvodet, som
tidigare, baseras på antalet deltagare.
§ 29

Information från ordföranden

Ordföranden informerade om kommitténs förändrade förutsättningar med anledning
av Covid-19 situationen.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 30

Information från ledamöterna

Inget att rapportera.
§ 31

Information från tävlings- och utbildningschefen

Kjell Svensson informerade om konsekvenserna av Covid-19 samt de åtgärder som SKK
vidtagit gällande organisationen samt SKKs kansli.
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Noterade ledamöterna informationen.
§ 32

Information från Studiefrämjandet

Lisa Malmgren informerade om den förändring som sker i Studiefrämjandets
verksamhet på grund av rådande situation.
För kännedom förelåg information från Studiefrämjandet om de anpassningar som
görs i deras verksamhet med anledning av Covid-19.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 33

Information från Sveriges Hundungdom (SHU)

Meta Lönnberg informerade att SHU på grund av rådande situation ställt om sin
verksamhet och arbetat om en del fysiska utbildningar till distanskurser.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 34 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK)
Therese Strate informerade att även SBK ställt om sin verksamhet. Ett arbete som sker
är att ta fram verktyg för att deras funktionärer ska kunna skapa distansbaserat
utbildningsmaterial.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 35

Information från sekreteraren

Sekreteraren informerade att samtliga SKKs distansutbildningar kommer att lanseras i
SKK Shop inför höstens kursstarter. Deltagarna kommer då kunna anmäla och betala
på samma gång, dessutom kommer de samtidigt kunna köpa kurslitteratur.
När många aktiviteter ställdes in för att minska spridningen av coronaviruset så valde
kansliet att erbjuda medlemmarna fler platser på tre av distansutbildningarna. Dessa
lanserades då i SKK Shop vilket fungerade mycket bra informerade sekreteraren.
Vidare informerade sekreteraren att hon och Mikaela Person Wallenius anordnar en
lärarutbildning för de skolor som använder SKKs utbildningar i sin skolundervisning.
Med anledning av Covid-19 så kommer den i år att omarbetas och erbjudas på distans
istället.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 36

Distansutbildning i hundens beteende
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Informerade kansliet att fyra (4) grupper startat i början på mars och att ytterligare en
grupp startat i slutet av mars.
Vidare informerade kansliet om revidering av utbildningen som sker i samarbete med
KHM
Noterade ledamöterna informationen.
§ 37 SKKs Uppfödarutbildning
Fysiska i studiecirkelform
Inget att rapportera.
Distansutbildning
Mikaela Persson Wallenius informerade om arbetet med att uppdatera
utbildningsmaterialet utifrån föreskrifterna för den nya djurskyddslagen.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 38 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs
Inget att rapportera.
§ 39 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning
Informerade kansliet att en (1) grupp startat i slutet av mars.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 40 Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende (KHM)
Informerade kansliet att en (1) grupp startat i slutet av mars.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 41

SKK Play för uppfödare

Informerade kansliet att 2020-års program, valpars beteende, tillsvidare är skjutet på
framtiden med anledning av Covid-19.
Noterade ledamöterna informationen.
§ 42
-

Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt
Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK)
Informerade Mikaela Persson Wallenius och sekreteraren från arbetet
tillsammans med UtstK arbetsgrupp. Första delen i projektet, filmen ”så här går
det till på utställning”, är färdigställd samt publicerad i SKKs olika
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kommunikationskanaler.
Vidare informerade Mikaela att hon tillsammans med UtstK ser över
möjligheten att lägga över, utbildningen engelska för ringsekreterare, i SKKs
befintliga lärplattform istället för i Studiefrämjandets plattform.
För kommitténs kännedom förelåg protokollsutdrag från UtstK nr 1-2020.
-

Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)
Inget nytt att rapportera.

Noterade ledamöterna informationen.
§ 43

Ekonomi

Kommitténs resultatrapport för januari – mars gicks igenom. Konstaterades att den
reviderade budgeten, med anledning av kommitténs förändrade förutsättningar, inte
fanns inlagd än. Resultatrapporten lades därefter till handlingarna.
§ 44 Nästa sammanträde
Beslutat sedan tidigare att äga rum onsdagen den 30 september 2020.
§ 45 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat
Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
§ 46

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet
Nina Berggren

Justeras

Justeras

Eva Lejdbrandt, ordförande

Johan Sandström

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

