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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) 
tisdagen den 29 september 2020. 
 
Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Susanne Nilsson, Cissi Olin, Johan Sandström  
 
Adjungerade:, Therese Strate (Svenska Brukshundklubben), Kjell Svensson (tävlings- 
och utbildningschef) 
 
Anmält förhinder: Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges 
Hundungdom) 
 
Protokoll: Nina Berggren  
 
 
§ 47 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  

 
§ 48 Val av justerare 

Hans Balstedt valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 49  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 50 Föregående protokoll 

Protokoll från kommitténs föregående möte, nr 2-2020, gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna.  

 
§ 51 Information från ordföranden 

Ordföranden informerade om kommande möte i FCIs Commission for Education and 
Public Realtions som äger rum på distans 25 november 2020. Sedan deras senaste 
möte har ordföranden försett FCI med den engelska översättningen av kursplanen för 
SKKs uppfödarutbildning som Hans Balstedt sammanställde.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
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§ 52 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera. 

 
§ 53 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om SKKs ekonomiska läge med anledning av pågående 
Coronapandemi. En positiv effekt av Coronapandemin är att övriga kommittéer fått 
upp ögonen för distansutbildning.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 54 Information från Studiefrämjandet 

För kännedom förelåg rapport från Lisa Malmgren om Studiefrämjandets pågående 
verksamhet. Över 150 arrangemang genomfördes under Hundens vecka 7-13 
september. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 55 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

För kännedom förelåg rapport från Meta Lönnberg om SHUs pågående verksamhet. Ett 
flertal digitala föreläsningar med olika teman har genomförts.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 56 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Therese Strate informerade om SBKs verksamhet som nu går över mer och mer till att 
vara digital. Flera av SBKs utskott jobbar nu med webbutbildningar.  

 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 57 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade att hon och Mikaela Person Wallenius även under hösten 
kommer genomföra en lärarutbildning på distans för de gymnasieskolor som använder 
SKKs utbildningar i sin skolundervisning.  
 
Vidare informerade sekreteraren att distansutbildningen engelska för ringsekreterare 
nu finns inlagd i Ping Pong och utbildning av handledare pågår.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 58 Distansutbildning i hundens beteende   
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Informerade kansliet att fyra (4) grupper startat i början på september och att 
ytterligare en kursstart är planerad till mitten av oktober.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 59 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
För kännedom förelåg informationsbrev till klubbarna att de, under Coronapandemin,  
har möjlighet att arrangera SKKs uppfödarutbildning med hjälp av digitala 
videomötesverktyg där deltagarna är uppkopplade i realtid. 
 
Förelåg skrivelse från Västra kennelklubben med önskemål att fortsätta arrangera SKKs 
uppfödarutbildning enligt ovan. Diskuterade ledamöterna skrivelsen och beslöt bevilja 
Västra Kennelklubben att fortsätta med upplägget under 2021. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att informera samtliga klubbarna att de under 2021 har 
möjlighet att arrangera SKKs uppfödarutbildning med hjälp av digitala 
videomötesverktyg där deltagarna är uppkopplade i realtid.  
  
Distansutbildning 

Informerade kansliet att det var ett stort intresse för utbildningen och att platserna till 
höstens kurser snabbt blev fulltecknade.  
 
Vidare informerade kansliet att elva (11) grupper startat i slutet av augusti. 
 
Med anledning av det ökade intresset diskuterade ledamöterna behov av ytterligare en 
handledarutbildning. Beslöt kommittén utse en arbetsgrupp bestående av 
ordföranden, Susanne Nilsson samt Johan Sandström. Arbetsgruppen får i uppdrag att 
se över behov, rekrytering, tidpunkt mm.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 60 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs 

Informerade kansliet att fem (5) grupper startat i slutet av augusti. 
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 61 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att tre (3) grupper startat i början av september och att 
ytterligare en kursstart är planerad till mitten av oktober.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
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§ 62 Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende (KHM) 

Informerade kansliet att två (2) grupper startat i början av september och att 
ytterligare en kursstart är planerad till mitten av oktober.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 63 SKK Play för uppfödare 

I avvaktan på kommitténs reviderade budget för 2021 diskuterade ledamöterna 
projektet och framförde en förhoppning om att kunna producera ett program i serien 
nästa år.  
 
§ 64 UKs pågående distansutvecklingsprojekt 

- Marktjänst på utställning/prov/tävling  

Cissi Olin presenterade förslag på upplägg för utbildningen. Diskuterade 
ledamöterna upplägget och uppdrog till arbetsgruppen att fortsätt sitt 
påbörjade arbete. 
 

- Etik & Moral  

Therese Strate presenterade arbetsgruppens förslag på upplägg för 
utbildningen. Diskuterade ledamöterna förslaget och uppdrog till 
arbetsgruppen att fortsätta sitt påbörjade arbete. 

 

- Pilotutbildning på gymnasienivå  
Ledamöterna diskuterade pilotutbildningen och Susanne Nilsson samt Hans 
Balstedt uppdrogs att arbeta vidare med kursplaner och utbildningsstruktur. 
Uppdrogs till ordföranden att därefter skicka förslag på kursplan till SKKs Vd, Ulf 
Uddman som är ledamot i programrådet för naturbruksprogrammen.  
 

- Utveckla en SKK gemensam utbildningsportal  
Diskuterade ledamöterna sammanställningen från kommitténs arbetsmöte i 
maj. Uppdrogs till ordföranden och Cissi Olin att arbeta vidare med 
sammanställningen och påbörja ett prioriteringsarbete.  
 

- Erbjuda utbildning som bidrar till att medlemmarna förlänger sitt medlemskap 
Diskuterade ledamöterna uppdraget och konstaterar att det bör ingå i projektet 
med att utveckla en SKK gemensam utbildningsportal. Uppdrogs till 
ordföranden och Cissi Olin att ta med detta uppdrag i sitt arbete. 
 

§ 65 Övriga kommittéers pågående distansutvecklingsprojekt 

- Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  
Förelåg ansökan från Kommittén för hundars mentalitet (KHM) om medel ur 
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SKKs investeringsbudget för utveckling av distansutbildningar. Diskuterade 
kommittén ansökan samt beslöt bevilja KHM 40 000 kr ur 2020-års 
investeringsbudget för utveckling av distansutbildning.  

 
- Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 

Informerade sekreteraren från arbetet tillsammans med UtstK arbetsgrupp. 
Ytterligare ett par filmer i projektet är färdigproducerade och inväntar lämplig 
tidpunkt för lansering. Nästa del i projektet är under produktion. 
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 66 Ekonomi 

Kommitténs reviderade budget för 2020 förelåg för kännedom. 
 
Kommitténs resultatrapport för januari – augusti gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna.  
 
§ 67 Nästa sammanträde 
beslöt kommittén nedanstående datum för kommande sammanträden, som äger rum 
på distans. 

 Fredagen den 27 november 2020, kl. 10.00 – 12.00 

 Torsdagen den 11 februari 2021, kl. 10.00 – 12.00 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras. 
 
§ 69 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet  

 

Nina Berggren  
 
Justeras     Justeras 

 
Eva Lejdbrandt, ordförande  Hans Balstedt 

 

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

för ändring av SKK/CS. 


