2014-05-21--22
Sida 1/10

SKK/UK nr 3-2014
2014-05-21--22
§ 35 - §54

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté
(UK) onsdagen och torsdagen den 21 – 22 maj 2014 på Tammsvik Herrgård.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Eva Lejdbrandt (ordf), Charlotte Carping, Cilla Hamfelt, Lise-Lotte Persson
Adjungerade:
Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Kjell Svensson (Tävlings- och utbildnings chef),
Fredrik Bruno §46 (sekreterare i SKKs Föreningskommitté FK), Per-Inge Johansson
(ordförande i Föreningskommittén) §46 per telefon
Anmält förhinder:
Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom)
Protokoll
Pia Wahlström

§35 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla varmt välkommen till UKs tvådagars möte på Tammsviks
Herrgård och förklarade därefter mötet för öppnat.
§36 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§37

Val av justerare

Lise-Lott Persson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§38 Föregående protokoll
UKs protokoll nr 2-2014 godkändes utan vidare kommentarer och lades till handlingarna.

§39 Information från ordföranden
Ordföranden informerade att hon haft kontakt med ordföranden i
Föreningskommittén (FK) samt Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) och
diskuterat behovet av distansutbildningar i deras kommittéer.
Vidare informerade ordföranden att hon funderat över möjligt innehåll i en
handledarutbildning för distansutbildningar. Hon har därför tittat över utbudet av
utbildningar som finns på marknaden och konstaterar att de flesta ligger på högskoleoch universitetsnivå. Man kan dock plocka ut delar ur dessa utbildningar och använda i
UKs utbildning av handledare i distansutbildningar.
Ovanstående information kommer att diskuteras mer konkret under punkten
”Utbildningar” längre fram under mötet.

§40 Information från ledamöterna
Cilla Hamfelt informerade att hon och Annika Hamilton träffats för att diskutera
handledarutbildningen för distansutbildningarna. Hon har även haft kontakt med
Helena Frögéli på SKKs kansli beträffande revideringen av distansutbildningen
”Hundens Beteende”.
Vidare informerade Cilla Hamfelt att hon deltagit på en konferens gällande ”PingPong”.
Cilla Hamfelt har även börjat skissa på en struktur för handledares befogenheter.

§41 Information från tävlings- och utbildningschefen
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade att Pia Wahlström
vikarierar för UKs ordinarie sekreterare runt och på detta möte på grund av en tillfällig
arbetsomfördelning på kansliet. Ordinarie sekreterare är tillbaka till UKs möte i
september.

§42 Information från Studiefrämjandet
Annika Hamilton informerade att hon börjat tittat på befintliga utbildningar för att
komma igång som handledare för distansutbildningar.
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Vidare tog Annika Hamilton upp att rollfördelningen mellan våra organisationer måste
ses över och avtal måste tecknas mellan SKK och Studiefrämjandet.

§43 Information från Sveriges Hundungdom (SHU)
Ingen representation fanns från Sveriges Hundungdom.

§44 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade om att UKs första nyhetsbrev gick ut för några veckor sedan.
Ordföranden är mycket nöjd med nyhetsbrevets utformning och innehåll. Respons har
kommit från en specialklubb som är intresserad av att få komma igång med den
planerade distansutbildningen för uppfödare
Konstaterades att klubbarna generellt ser positivt på UKs satsning på
distansutbildningar.

§45 Pilotutbildning i ”Hundens beteende”
UK diskuterade ingående och nogsamt distansutbildningen ”Hundens beteende” som
gick som pilotutbildning under hösten 2013. Cilla Hamfelt har haft ett möte med
Helena Frögéli från SKKs avdelning för avel och hälsa och de har gemensamt gått
igenom synpunkterna som inkommit från deltagarna på pilotutbildningen. En
revidering av utbildningen kommer att ske utefter de erfarenheter och synpunkter
man fått in samt Cilla Hamfelts roll som handledare för pilotutbildningen. Detta
beräknas vara klart under sommaren 2014.
Handledarna till distansutbildningen ”Hundens beteende” kommer i detta läge att
handplockas av Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) men UK kommer att vara
den kommitté som ansvarar för utbildningen av handledarna. Handledarna ska vara
utsedda senast i mitten av augusti 2014. Utbildningen kommer att ske över två dagar
med en dag för att lära sig verktyget ”Ping-Pong” och en dag med utbildning i generellt
ledarskap.
Beslutades att utbildningen för handledare hålls den 27 - 28 september 2014 i
Stockholmsområdet och att max tio handledare ska utbildas i ett första skede. Sista
anmälningsdag är den 11 augusti 2014.
Deltagarna ska få tillgång till verktyget Ping-Pong före kurstillfället så att de hinner
bekanta sig med det. Handläggare från Studiefrämjandet ska också beredas plats på
kursen för att lära sig Ping-Pong.
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Beslutades att UK ska stå för alla kostnader för själva handledarutbildningen samt logi.
UK står även för resekostnaderna som överstiger 800 kr
Uppdrogs till kansliet att ansvara för administrationen av handledarutbildningen.
Uppdrogs till ordföranden, Cilla Hamfeldt och Annika Hamilton att ta fram ett
utbildningsprogram för handledarutbildningen. Arbetsmöte kommer att hållas den 4
(efter UKs möte) och förmiddagen 5 september på SKKs kansli.
Uppdrogs till Cilla Hamfeldt att kontakta Ping-Pong inför utbildningen av handledarna.
Beslutades att kurstart av den första distansutbildningen i ”Hundens beteende” blir
den 15 oktober 2014, för kursstart krävs minst 8 deltagare. Blir intresset stort fylls en
kurs i taget upp och tilldelas handledare. Vidare beslutades att inga förkunskapskrav
ska finnas för att få gå utbildningen. Deltagaravgiften beslutades till 600 kr exklusive
kursmaterial, Per Jensens bok ”Hundens språk och tankar”. Beslutades att
Studiefrämjandet administrerar anmälningarna till utbildningen.
Vidare diskuterades hur man i framtiden ska rekrytera och utbilda handledare för
distansutbildningar.
Beslutades att anmälan är öppen för alla men att krav/önskemål på blivande
handledare sätts enligt följande;
•
•
•
•
•
•

Meriterande om man har gått Studiefrämjandets ledarutbildning (L1).
Datorvana.
Pedagogiskt intresse
Kunskap om hundars beteende. Kunskap motsvarande A-figurant på MH.
Beredd att hålla 2 – 3 kurser under de närmaste åren.
Inställd på att det tar ca 40 timmar att handleda en grupp på 12 – 15 personer.

Beslutades att ett arvode om 200 kr brutto/deltagare utgår till handledare av
distansutbildningar.
Diskuterades hantering och support till handledarna av verktyget Ping-Pong.
Beslutades att Cilla Hamfelt ska utbilda en grupp om ca 4 – 5 personer både från SKKs
kansli samt handläggare på Studiefrämjandet för att kunna supporta handledarna i
Ping-Pong.
Diskuterades hur man ska lösa kontohanteringen i Ping-Pong.
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Uppdrogs till Kjell Svensson att kontrollera med SKKs medlemsavdelning om SKK har
tillstånd att ha lagrade datoriserade listor med medlemmar personnummer.
Uppdrogs till Cilla att kontakta Ping-Pong och reda ut kontohanteringen beträffande
om kursdeltagaren får ha sitt konto kvar för alltid eller om man ska inaktivera det efter
kursavslut.
UK konstaterade att medlemskap i SKK-organisationen krävs för att få gå utbildningen.
Vidare konstaterade UK att det finns inga hinder för utländska medborgar, som är
medlemmar SKK, att gå kursen. Däremot utgår inget statsbidrag för dessa deltagare.
Diskuterades marknadsföring av utbildningen.
Beslutades att marknadsföra utbildningen på skk.se, i Hundsport nr 7 – 8 under Ulf
Uddmans rader, informera i nästa nyhetsbrev samt göra ett utskick till läns- och
specialklubbar med uppmaning att lägga ut info om kursen på sina web-sidor och
klubbtidningar. Beslutades vidare att marknadsföringen görs i två steg. Först enbart
information om utbildningen för att väcka intresse sedan gå ut en gång till när det blir
dags för anmälan.
Slutligen diskuterades kursens upplägg och ledarens frihet.
UK konstaterade att grunden för utbildningen är det upplägg som SKK tagit fram men
att handledaren har möjlighet att komma med egna diskussionsfrågor beroende på
deltagarnas nivå och intresse. Alla ska få samma grundkoncept, vilket är viktigt för
kvalitetssäkring. Deltagaren ska ha klarat av alla kunskapstest och deltagit i alla
diskussioner samt aktivt deltagit i varje block och klarat frågorna till 100% för att ha
genomgått utbildningen och fått godkänt.

§46 Föreningskommitténs distansutbildningar för styrelsefunktionärer
Föreningskommitténs sekreterare Fredrik Bruno hälsades välkommen. Ordföranden i
FK Per-Inge Johansson kopplades upp per högtalartelefon och hälsades även han
välkommen.
UK diskuterade distansutbildningar för ordförande, kassör och sekreterare i
klubbstyrelser tillsammans med ordföranden och sekreteraren i FK
Konstaterades att distansutbildningen för ordförande är klar till hälften och beräknas
vara helt färdig efter sommaren. FK har tänkt köra utbildningen för ordföranden som
en pilot innan man går vidare med att ta fram utbildningar för kassörer och
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sekreterare. Utbildningarna är tänkta att köras som självstudier om ca 8 timmar.
Målgruppen är alla som är intresserade.
Vidare diskuterades vilka kunskapskrav som ska ställas för att bli godkänd på
utbildningen? Ska något arvode utgå till de som handleder utbildningen? Antal maxoch minimideltagare? Ska det finnas en kursavgift?
Uppdrogs till sekreteraren i FK att återkomma med svar till UK efter FKs nästa möte,
dock senast i god tid innan UKs möte den 4 september.
Beslutades att handledare för dessa kurser blir ledamöterna i FK som då måste få
utbildning i Ping-Pong, vilket kan ske vid handledarutbildningen för Hundens beteende
den 27 – 28 september 2014.
Uppdrogs till Cilla Hamfeldt att lägga upp konton i Ping-Pong för samtliga ledamöter i
FK.
Beslutades att starta upp en första distansutbildning för ordföranden under hösten
2014 förutsatt att den nya Föreningstekniksboken är färdig.
Beslutades att Studiefrämjandet tar hand om administrationen beträffande anmälan
till utbildningen. Dock inkluderar inte självstudier Studiefrämjandets uppdrag.
Uppdrogs till Annika Hamilton och sekreteraren i FK att diskutera vidare kring
anmälningsförfarandet.
§47
Uppfödarutbildning
a) Ansvar för uppfödarutbildningen
Ordföranden informerade att hon haft kontakt med UKKs ordförande Annica
Uppström, som skulle ha deltagit på denna punkt men fått förhinder i sista stund, i
frågor som rör den kommande revideringen av Uppfödarutbildningen.
UK konstaterade att de har ansvaret för att utforma och starta upp utbildningen men
att UKK självklart är välkomna att delta i arbetet. Men innan bokmanuset till den nya
boken Hunduppfödaren är färdigt kan inte UK gå vidare i arbetet med utbildningen.
Vidare diskuterades att det behövs en fortsatt diskussion med UKK och AK angående
frågan om certifierade uppfödare. Det är en stor fråga där man måste analysera
konsekvenserna noga. Konstaterades att CS tar det slutliga beslutet beträffande detta.
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Konstaterades också att UK kommer att behöva utbilda fler handledare med en
bredare syn för att kunna hålla olika digitala kurser. Förslag fanns på att redan i början
av 2015 hålla en utbildning med inriktning på Uppfödarutbildningen.
b) Studiehandledning
UK har i uppdrag att ta fram studiehandledningen till den nya Uppfödarutbildningen.
Ledamöterna diskuterade den befintliga kursplanen och konstaterade att mycket kan
återanvändas i vissa delar men den behöver uppdateras efter den nya boken. Vidare
diskuterades att UK ska ta fram en kursplan för både fysiska studiecirklar samt
distansutbildningar.
Förslag fanns att tillfråga Kurt Nilsson att delta i arbetet med att ta fram
kurshandledningen till Uppfödarutbildningen.
Uppdrogs till ordföranden att kontakta Kurt Nilsson.
Uppdrogs till UK att läsa den nya boken under sommaren.
Uppdrogs till Charlotte Carping och Lise-Lott Persson att titta över den gamla
kursplanen för den fysiska utbildningen och se vad som behöver uppdateras samt lista
det som behöver fräschas upp. Vidare uppdrogs att samla in synpunkter från erfarna
ledare av uppfödarutbildningar att ta med i det fortsatta arbetet.
Uppdrogs till Cilla Hamfeldt att kontrollera status beträffande boken.
Slutligen diskuterades upplägget för Uppfödarutbildningen som distansutbildning.
Konstaterades att beträffande anatomidelen kan det även behövas fysiska träffar för
att kunna palpera hundar och se dem i rörelse men att man till viss del kan studera
anatomi via filmer.

§48 Prioritering av övriga planerade distansutbildningar
a) Protokollsutdrag från UKK.
Protokollsutdrag fanns från UKKs sammanträde den 19 mars 2014.
§ 31 Information från ordföranden
Information från SKKs Utbildningskommitté
Kommittén har efterfrågat UKKs förslag på utbildningar inom kommitténs ansvarsområde.
UKK beslöt att föreslå utbildningar enligt följande i nämnd prioriteringsordning:
1. Föreläsningar inom uppfödarutbildningens ram, dessa ska följa den plan som den
tidigare Utbildningskommittén varit UKK behjälplig med.
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2. Utforma en distansutbildning för SKKs konsulenter, denna ska vara utformad som en
vidareutbildning till dagens redan existerande kennelkonsulent utbildning.
3. Distansutbildning baserat på SKKs nya ”Uppfödarboken”, boken är under produktion,
arbetet med utformningen av utbildningen kommer av den anledningen att dröja som UKK
ser det.

UK tog del av protokollsutdraget och diskuterade UKKs förslag på utbildningar.
UK ser gärna ett nytänk beträffande föreläsningar. Ett förslag är att man använder sig
av live streaming för att nå ut bredare geografiskt. Digitala föreläsningar, så kallade
”webbinarium” skulle kunna provas i början av januari 2015. DNA är ett ämne som är
aktuellt och skulle kunna köras som ett testwebbinarium.
Webbinarium kan också vara lämpligt i vidareutbildningen av SKKs
kennelkonsulenter.Där man kan använda sig av webbinarium med diskussionsforum.
Detta skulle kunna vara ett komplement till dagens regionala träffar. Innehållet i
vidareutbildningen ansvarar UKK för. UKs uppdrag är att hitta en bra form för detta
samt ha ett samarbete med Studiefrämjandet beträffande de administrativa delarna.
Uppdrogs till kansliet att kontroller resurser för live streaming.
b) Skrivelse från KHM
En skrivelse fanns från ordföranden i KHM angående ett möte hon haft med Svenska
Terrierklubben och Svenska Amstaffklubben med ett önskemål om en utbildning med
speciell inriktning för uppfödare av raser där media har utmålat dessa som ”farliga
raser”.
UK diskuterade frågan ingående och anser att UK inte kan ta fram någon utbildning
med skräddarsydd inriktning för vissa raser. Först och främst måste SKK ha sin
uppfödarutbildning färdig sen är det upp till ras- och specialklubbat att kunna använda
materialet och rikta det speciellt mot sina egna ras/raser. UK anser därför att ansvaret
för en sådan fördjupning av utbildningen vilar på Svenska Terrierklubben.
Uppdrogs till ordföranden att kontakta Svenska Terrierklubbens ordförande Jan-Erik Ek
i frågan.
c) Övrigt gällande utbildningar
UK diskuterade vilka framtida utbildningar som kan bli aktuella att genomföra.

SKK/UK nr 3-2014
2014-05-21--22
Sida 9/10

Uppdrogs till kansliet att ta fram en prioriteringslista efter de förslag som kom fram på
mötet samt indela den i olika kategorier av utbildningar.
UK ska även se över konceptet med blandutbildningar både fysiska och digitala delar i
en och samma utbildning.
UK diskuterade vikten av att stötta de utbildningsansvariga i våra klubbar. Ett förslag är
att skapa ett nätverk mellan länsklubbarnas utbildningsansvariga där det kan
samarbeta lättare med varandra, t ex lämna tips och idéer om olika föreläsare och
utbildningar.
Konstaterade UK att Länsklubbskonferensen är ett ypperligt tillfälle att
uppmärksamma de utbildningsansvariga i länsklubbarna och informera om nätverket
och se om det finns intresse för ett sådant verktyg.
Uppdrogs till ordföranden att framföra förslaget på Länsklubbskonferensen.
§49
Framtida administration av distansutbildningar
Diskuterades hur administrationen av distansutbildningarna smidigast ska ske.
Beslutades att all administrationen ska gå via Studiefrämjandet.
Avtal måste slutas mellan SKK och Studiefrämjandet samt alla bitar beträffande PingPong måste redas ut då Studiefrämjandet inte har något avtal med dem.
Uppdrogs till Kjell Svensson att kontakta Ola Bixo på Studiefrämjandet för att ro detta i
land.

§50 Ekonomisk rapport
Resultatrapport för april 2014 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§51 Övriga frågor
UK konstaterar att det på mötet har kommit fram många nya idéer och förslag som bör
kommuniceras ut till klubbarna.
Uppdrogs till ordförande att skriva texten till ett nytt Nyhetsbrev om alla nyheter som
är på gång.
Diskuterades att eventuellt utöka kommittén med ytterligare en ledamot då UK har
stor arbetsbelastning framöver.
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Uppdrogs till ordföranden att kontakta några personer som kan vara aktuella.
En skrivelse fanns från Svenska Brukshundklubben (SBK) beträffande en konferens för
lärare vid naturbruksgymnasium som SBK arrangerar. SBK önskar ett samarbete med
UK vid konferensen.
Uppdrogs till ordföranden att kontakta SBK och reda ut UKs roll på konferensen innan
beslut tas om UK ska delta.

§52 Nästa sammanträde
4 september 2014 och 23 oktober 2014.

§53

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.

§54

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för två mycket konstruktiva och kreativa dagar,
därefter avslutades mötet.
Vid protokollet

Pia Wahlström
Justeras

Eva Lejdbrandt, ordförande

Lise-Lott Persson

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

