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Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens 
utbildningskommitté (UK) onsdagen den 15 juni 2016 mellan kl. 10.00 – 12.00. 
 

Närvarande:  

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

  
Adjungerade: 
Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Anne-Marie Folkesson (Svenska 
Brukshundklubben), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell Svensson (tävlings- 
och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 
 
Protokoll:  
Nina Berggren 
 
 

§ 42 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  
 
§ 43 Val av justerare 

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

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 45 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 46 Information från ordföranden 

För kommitténs kännedom förelåg protokollsutdrag från SKKs centralstyrelses (CS) 
sammanträde 27 april 2016. CS har beslutat i enlighet med UKs förslag rörande SKKs 
investeringsbudget för utveckling av distansutbildningar. 
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§ 47 Information från ledamöterna 

Susanne Nilsson informerade om arbetet i SKKs domarkommittés (DK) arbetsgrupp för 
framtidens domarkonferenser/webbinarium för domare. Cilla Hamfelt och Mikaela 
Persson Wallenius kommer att bjudas in till ett av arbetsgruppens möten i höst. 
Susanne ansvarar för att komma överens om ett lämpligt datum.  

 

§ 48 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Inget att rapportera. 

 

§ 49 Information från Studiefrämjandet 

Annika Hamilton informerade att Urban Göransson, ansvarig för studiefrämjandets 
distansutvecklingsprojekt, inte har möjlighet att närvara vid UKs sammanträde 14 
oktober. Annika frågar Urban om han har möjlighet att närvara vid UKs första 
sammanträde 2017 (2 februari).  

 

§ 50 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Återupptogs det bordlagda ärendet, från UK nr 1/2016, § 9 - Ungdomsrådets (UR) 
önskemål om att SKK ska införa en möjlighet till muntliga prov i SKKs utbildningar. 
 
Meta Lönnberg informerade om bakgrunden till URs önskemål som avser personer 
med funktionsnedsättning och gäller SKKs funktionärsutbildningar. 
 
Kommittén är positiv till önskemålet och diskuterade olika alternativa förslag.  
 
Uppdrogs till Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson samt Mikaela Persson Wallenius att utreda 
olika alternativa förslag. Vidare uppdrogs till Annika Hamilton att undersöka om det 
inom studiefrämjandet finns möjlighet att söka bidrag för anpassning av utbildning för 
personer med funktionsnedsättning. Avrapportering sker vid UKs nästa sammanträde. 
 
Meta Lönnberg informerade om en grundläggande styrelseutbildning som SHU 
arrangerat i april 2016.  

 

§ 51 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Med anledning av ett problem som uppstått, mellan en lokal brukshundklubb och en 
lokal kennelklubb i norra Sverige, informerade Anne-Marie Folkesson att samtliga 
klubbar i SKK-organisationen har rätt att arrangera SBK grundmodul för 
instruktörsutbildning med en SBK-lärare som kursledare. SBK grundmodul är 
gemensam för alla typer av SBK instruktörer och kompletteras sedan med en 
specialinriktad instruktörsutbildning, t.ex. allmänlydnad, rallylydnad. 
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Med anledning av att informationen inte nått ut till klubbarna i SKK-organisationen så 
beslöt kommittén informera om SBK grundmodul i kommande nyhetsbrev.  

 

§ 52 Information från sekreteraren 

Rapporterade sekreteraren att hon informerat SKKs centrala kommittéer om UKs 
beslut hur investeringsbudgeten för utveckling av distansutbildningar ska fördelas 
mellan de centrala kommittéerna. 

 

§ 53 Distansutbildning i hundens beteende   

Rapporterade kansliet att anmälan för höstens kurser öppnar 8 augusti. Första 
kurserna startar 15 september. Ytterligare en omgång kurser kommer att starta i 
mitten av oktober. 

  

§ 54 Uppfödarutbildningen 

Artiklar i Hundsport 

Kansliet informerade att det under hösten kommer att publiceras två (2) artiklar i 
Hundsport om nya uppfödarutbildningen. 

HS nr 9 – artikel om den nya fysiska uppfödarutbildningen 

HS nr 10 – artikel om den nya uppfödarutbildningen på distans 
 
Handledarutbildning (studiecirkelform) 8-9 oktober 2016 

Informerade kansliet att allt är under kontroll inför kommande utbildning. Anmälan går 
ut 2 september.  
 
Uppfödarutbildningen som distansutbildning 

Informerade kansliet att SKKs hemsida är uppdaterad med information om 
utbildningen. Mikaela Persson Wallenius och Nina Berggren har haft möte med 
Mikaela Strömberg från studiefrämjandet för att diskutera anmälningsförfarandet. 
Anmälan öppnar 8 augusti och de första kurserna planeras starta 15 september. 
Handledarna får tillgång till utbildningsmaterialet i PING PONG i månadsskiftet juni/juli 
för att kunna förbereda sig inför handledarutbildningen den 3 september. 
 

§ 55 SKK Play för uppfödare 

Informerade kansliet att produktionen av ”uppfödaren och lagen” kommer att 
färdigställas i början av sommaren. SKKs hemsida är uppdaterad med information om 
årets produktion. 
 
Beslöt kommittén att sändningsdatum för premiärvisning av programmet blir 
onsdagen den 21 september kl. 19.30. 

http://www.skk.se/sv/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/SKKs-nya-uppfodarutbildning-pa-distans/
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Uppdrogs till sekreteraren att informera klubbarna om datumet. 

 

§ 56 UKs kommande distansutvecklings projekt 

Diskuterade kommittén kommande distansutvecklings projekt som är en 
fördjupningsutbildning i genetik utifrån boken HUNDAVEL – i teori och praktik. 
 
Uppdrogs till Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius att i samråd med SKKs 
avdelning för avel och hälsa göra ett initialt utkast på innehåll och upplägg till höstens 
möte.  
 

§ 57 Ekonomi 

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

 

§ 58 Nästa sammanträde 

Beslutat sedan tidigare att äga rum, fredagen den 14 oktober (kl. 10 – ca 16.00) på 
SKKs kansli. 
 

Beslöt kommittén att första mötet för år 2017 äger rum torsdagen den 2 februari.  
 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 60 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. 


