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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) fredagen den 20 oktober 2017. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson 

  
Adjungerade: 
Moa Källström (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell 
Svensson (tävlings- och utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs 
utbildningsavdelning) 
 
Anmält förhinder: 
Charlotte Carping, Lise-Lotte Persson 
 
Protokoll:  
Nina Berggren  
 
 

§ 44 Sammanträdet öppnas 

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

Cilla Hamfelt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 46 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 47 Föregående protokoll 

UK protokoll nr 2-2017 – § 25

 
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.  
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Kansliet informerade att avtalsskrivningen med företaget Funka blivit försenat. Den 
nya målsättningen är att tjänsten Talande Webb skall finnas i våra distansutbildningar 
till våren istället. 
 
UK protokoll nr 2-2017 – § 25

 

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.   

 

Presenterade ordföranden och Mikaela Persson Wallenius ett färdigställt pedagogiskt 
utbildningsmaterial för utbildning av handledare i SKK.  
 
Beslöt kommittén informera SKKs centrala kommittéer att materialet finns och att det 
skall användas vid utbildning av handledare för SKKs utbildningar. 
 
UK protokoll nr 2-2017 – § 25

 

Presenterade kansliet ett förslag till livesänd information via Facebook. Ledamöterna var positiva till 

förslaget och beslöt att planera för en första livesändning under året.  

 

Beslöt kommittén att skjuta fram den planerade livesända informationen till början av 
2018. 
 
UK protokoll nr 2-2017 – § 25 

 

Ordföranden informerade att hon kontaktat handledaren via e-post, men inte fått någon återkoppling. 

Beslöt UK att även informera berörd länsklubb.  

 
Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsens (CS) sammanträde 25 april 2017 med 
information om konsekvenser för funktionär som tilldelas en disciplinär åtgärd av 
Disciplinnämnden (DN). 
 
Tackade kommittén för informationen. 

 
§ 48 Information från ordföranden 

Informerade ordföranden från hennes närvaro vid Studiefrämjandets förbundsstämma 
som ägde rum 2-4 juni 2017.  
 
Vidare informerade ordföranden om Kennelfullmäktige (KF) 29 september – 1 oktober 
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2017, där hon blev omvald för ytterligare en period i CS.  
 
§ 49 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera. 

 

§ 50 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson tog upp frågan om fördelning av UKs investeringsbudget för utveckling 
av distansutbildningar. I år har det inte kommit in några ansökningar från SKKs centrala 
kommittéer. Ansökan skulle varit UK tillhanda senast 1 oktober. 
 
De år Kennelfullmäktige genomförs blir det problem eftersom kommittéerna då inte 
vet vad man skall arbeta med kommande verksamhetsår. Ytterligare aspekt är att 
kommittéerna inte har en långsiktig planering för sina projekt vilket kan innebära att 
dom inte gör av med pengarna under det år dom beviljats utvecklingspengar. 
 
Diskuterade ledamöterna problematiken och kom fram till att man vill lyfta frågan till 
Centralstyrelsen och höra deras åsikt.  

 
För år 2018 beslöt kommittén skjuta fram ansöka till 1 mars och uppdrog till 
sekreteraren att skicka en påminnelse till kommittéerna. I ansökan bör en tydligare 
långsiktig plan finnas med. 
 
Vidare informerade Kjell Svensson att ett avtal tecknats med Forslundagymnasiet för 
SKKs utbildningar. En av lärarna på gymnasiet är redan av SKK utbildad handledare. 
 
§ 51 Information från Studiefrämjandet 

Moa Källström presenterade det digitala mötesverktyget VoteIT som är framtaget för 
att kunna genomföra möten på distans. Studiefrämjandet använde sig av VoteIT vid sin 
förbundsstämma i juni 2017. 
 

Tackade kommittén för en intressant presentation.  
 
Uppdrogs till ordföranden att informera SKKs Föreningskommitté (FK) om VoteIT. 
 
Vidare informerade Moa att Studiefrämjandet är involverad i SBKs 100 års firande den 
13 januari 2018 då en föreläsning i ämnet ”Tänk om hunden kunde prata” kommer att 
livestreamas på ett antal platser i Sverige.  

 

§ 52 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade att SHU arrangerar en domarutbildning i handling 27-29 
oktober.  

http://www.brukshundklubben.se/svenska-brukshundklubben-100-ar/symposium/
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Vidare informerade Meta om SHUs kommande utbildningsplaner samt en 
föreläsningsturné under 2018. 
 
Efter representantskapsmötet 16-17 september har Sveriges Hundungdom ett nytt 
ungdomsråd (UR). Presentation av UR finns här. 
 

§ 53 Information från sekreteraren 

Inget att rapportera 

 
§ 54 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet om höstens sex (6) kurser. Anmälan till vårens kurser öppnar i 
början av december och kursstart blir i mitten av januari 2018. 
 

§ 55 SKKs Uppfödarutbildning 

Fysiska i studiecirkelform 
Informerade kansliet om resultatet av intresseförfrågan om handledarutbildning som 
skickats till klubbarna. 12 klubbar svarar att dom är intresserade av att utbilda 
handledare, totalt ca 30-35 personer önskar klubbarna utbilda, vilket betyder att det 
finns behov av att arrangera den preliminärt beslutade handledarutbildningen. 
 
Beslöt kommittén arrangera handledarutbildning 3-4 februari 2018 i SKKS nya 
konferenslokaler i Rotebro. Kursledning blir Eva Lejdbrandt, Cilla Hamfelt, Susanne 
Nilsson samt Mikaela Persson Wallenius. 
 
Uppdrogs till kansliet att skicka ut inbjudan till klubbarna.   
 
UK protokoll nr 2-2017 – § 34 

 
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.  

 

Rapporterade ledamöterna om sitt uppdrag från föregående möte. Enligt uppgift har 
flera klubbar nu glädjande ändrat till korrekt information på sina hemsidor. 

 

Distansutbildning 

Informerade kansliet om höstens åtta (8) kurser som startade i mitten av september. 
Anmälan för vårens (2018) kurser öppnar i början av december med kursstart i mitten 
av januari. 
 

https://www.skk.se/sv/SHU/Om-oss/Ungdomsradet---UR/Ledamoter/
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Handledarutbildning genomförs 21-22 oktober 2017. Kursledning är Eva Lejdbrandt, 
Susanne Nilsson och Mikaela Persson Wallenius. Utbildningen genomförs i SKKs nya 
konferensavdelning i Rotebro med fem (5) deltagare.  
 
Kansliet informerade om att Studiefrämjandets tidning Cirkeln kommer att skriva en 
artikel om utbildningen. Ämnet för artikeln är vad som händer i en cirkel som sker på 
distans.  

 

§ 56 SKK Play för uppfödare 

Rapporterade kansliet om 2017-års program utfodring ur ett uppfödarperspektiv som 
premiärsändes den 21 september. I dagsläget har det varit 770 visningar av 
programmet. 

 
En utvärdering har publiceras på www.skk.se samt SKKs Facebooksida. I dagsläget är 
det inte så många av tittarna som svarat (ca 4 %) men förhoppningen är att fler svarar 
så att vi kan få en vägledning inför produktion av kommande program.  
 
Ämne för 2018-års program är beslutat sedan tidigare och blir ledavläsning med stöd 
av SKKs avdelning för avel och hälsa.   

 

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

Rapporterade Mikaela Persson Wallenius hur arbetet med den nya 
fördjupningsutbildningen i genetik går. Hon visade hur utbildningsportalen ser ut i 
PING PONG. 
 
Informerade kansliet om rekrytering av handledare. Uppdrogs till ledamöterna att leta 
i sina nätverk efter lämpliga handledarkandidater och rapportera dessa till kansliet.  
 
Beslöt kommittén att preliminärt arrangera handledarutbildning 14-15 april 2018 i 
SKKs konferensavdelning i Rotebro.   
 

§ 58 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade sekreteraren att FK inte genomfört någon handledarutbildning ännu. 
Enligt uppgift från sekreteraren i FK skall ledamöterna (i FK) komma med förslag på 
handledarkandidater senast i början av november. Vilket innebär att utbildningen inte 
kommer att kunna erbjudas till klubbfunktionärer förens 2018. 
 
Cilla Hamfelt rapporterade att hon saknar återkoppling på utbildningsmaterialet från 
föreningskommittén.  
 

§ 59 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt 

http://www.skk.se/
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Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius informerade om kommittén för hundars 
mentalitet (KHM) utbildning hundens mentalitet fördjupning. Materialet börjar nu bli 
färdigställt och skall sedan läggas upp i utbildningsportalen i PING PONG.   
 
Cilla och Mikaela tar upp frågan om rekrytering av handledare vid arbetsgruppens 
kommande möte. 
 
Susanne Nilsson informerade om arbetet i domarkommitténs (DK) arbetsgrupp för 
distansutbildning för exteriördomare. Arbetsgruppen har utökats med ytterligare tre 
exteriördomare.  
 
Sekreteraren informerade om utställningskommitténs (UtstK) språkutbildning på 
distans för ringsekreterare (engelska). En handledarutbildning avhölls 9-10 september 
där åtta (8) handledare utbildades. Fem (5) kurser startade V38 (drygt 60 deltagare). 
Nästa omgång kurser planeras starta vecka 3, 2018. 
  
Tackade kommittén för informationen. 
 

§ 60  Ekonomi 

Resultatrapport för perioden januari-september 2017 gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna.  
 

§ 61 Nästa sammanträde 
Beslutat sedan tidigare att äga rum fredagen den 2 februari 2018, kl. 10.00 – ca 16.00. 
 
Beslöt kommittén nedanstående datum för vårens sammanträden, som äger rum på 
SKKs kansli i Rotebro: 

 Fredag 13 april 2018, kl. 10.00 – ca 16.00 

 Torsdag 14 juni 2018, kl. 10.00 – ca 16.00 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 63 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet  
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Nina Berggren  
 
Justeras     Justeras 

 

Eva Lejdbrandt, ordförande  Cilla Hamfelt  

 

Det justerade protokollet redogör vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli föremål 

för ändring av SKK/CS. 


