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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté 
(UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. 
 
 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Eva Lejdbrandt (ordf), Charlotte Carping, Cilla Hamfelt, Lise-Lotte Persson 
 

Adjungerade: 

Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell 
Svensson (tävlings- och utbildningschef) 
 

Protokoll:  

Nina Berggren 
 
 
 

§ 55 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  
 

§ 56 Val av justerare 

Charlotte Carping valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 57 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 58 Föregående protokoll 

§48 c) Övrigt gällande utbildningar 

Diskuterade kommittén ordförandens information på helgens länsklubbskonferens i 
Gävle.  
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§51 Övriga frågor 

Ordförande informerade att hon inte fått tag i någon ny ledamot till UK. Diskuterade 
kommittén förslag på ytterligare personer att tillfråga. Uppdrogs till ordförande att ta 
kontakt med dessa.  

 

I övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.  

 

§ 59 Information från ordföranden 

Ordföranden informerade om den presentation, av kommitténs arbete, som hon 
sammanställt inför helgens länsklubbskonferens. 

 

Vidare informerade Eva att hon inte fått närmare information om kommitténs roll vid 
den konferens som arrangeras av Svenska Brukshundklubben (SBK) för lärare vid 
naturbruksgymnasier.  

 

§ 60 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera. 

 

§ 61 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om att SKKs specialklubbskonferens, 7-8 februari 2015, är 
ett bra tillfälle för kommittén att informera om sitt arbete. 

 

§ 62 Information från Studiefrämjandet 

Inget att rapportera. 

 

§ 63 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Inget att rapportera. 

 

§ 64 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade om att UKs andra nyhetsbrev skickats i början av september. 
Förelåg rapport med statistik för nyhetsbrevet.  

 

§ 65 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade Cilla Hamfelt att handledarna nu är utsedda. Datum för 
handledarutbildningen har ändrats till 29-30 november 2014, för att passa de utsedda 
handledarna.   

 



  

SKK/UK nr 4-2014 
2014-09-18 

Sida 3/6 
 
 

 
Med anledning av att datumet för handledarutbildningen ändrats kommer kursstarten 
att bli i mitten av januari 2015.  

 

Uppdrogs till arbetsgruppen (Eva, Cilla & Annika) att ta fram utbildningsprogram för 
handledarutbildningen utifrån de nya förutsättningarna. 

 

Uppdrogs till kansliet att informera om utbildningen på www.skk.se samt via e-post till 
klubbarna. 

 

Uppdrogs till Annika Hamilton och Cilla Hamfelt att utforma utvärdering för 
utbildningen. En till deltagarna samt en till handledarna. Utvärderingen skall skapas i 
PING PONG.  

 

Beslöt kommittén bjuda in SKKs Marknads- och kommunikationschef Lotta Skoog till 
UKs nästa möte för att diskutera marknadsföring.  

 

§ 66 Uppfödarutbildning 

Lagom till dagens möte har SKK fått tillgång till råmanus för den nya uppfödarboken. 
Liselotte Persson och Charlotte Carping fick varsitt exemplar så att deras arbete med 
att gå igenom det nya manuset samt de gamla studiehandledningarna kan påbörjas. 
Konstaterar kommittén att det är bra om Liselotte och Charlotte, i sitt arbete, funderar 
om man kan utforma utbildningen på något nytt sätt och inte låser fast sig vid hur den 
gamla uppfödarutbildningen är utformad. I den mån det är möjligt bör det gamla 
materialet återanvändas.  

 

I första hand bör en uppfödarutbildning för fysiska träffar sammanställas med 
tillhörande studiehandledningar. För att kunna utgå ifrån det materialet när en 
uppfödarutbildning för distansutbildning utarbetas. 

 

Arbetet med att utforma en ny uppfödarutbildning kommer att innebära en stor 
arbetsbelastning för kommittén samt kräva specialkompetens i ämnet. Konstaterar UK 
att man behöver knyta en eller flera personer till kommittén som kan hjälpa till att 
utveckla uppfödarutbildningen, både för fysiska träffar samt för distansutbildning.  

 

Uppdrogs till samtliga ledamöter i kommittén att fundera över lämpliga personer att 
tillfråga. Uppdrogs även till Annika Hamilton att undersöka vad Studiefrämjandet har 
för resurser som UK kan få hjälp av i detta arbete.  

 

http://www.skk.se/
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Konstaterar kommittén att en handledarutbildning för uppfödarutbildningen på 
distans eventuellt kan planeras till första kvartalet av 2015 . En del av 
utbildningsprogrammet för handledarutbildningen för distansutbildningen i ”hundens 
beteende” bör kunna återanvändas. Beslöt UK fortsätta diskussionen vid nästa 
sammanträde.  

 

§ 67 Föreläsning för uppfödare – ”webbinarium” 

Med anledning av kansliets uppdrag från föregående protokoll (UK nr 3-2014, § 48 a) 
så anslöt Lotta Skoog, SKKs Marknads- och kommunikationschef, till mötet. Lotta 
informerad om vad hon kommit fram till rörande ”webbinarier”. Lotta behöver en mer 
detaljerad kravspecifikation från UK så att hon kan gå vidare och undersöka vilka 
möjligheter som finns.  

 

UK diskuterade sin syn på hur ett ”webbinarium” bör gå till, vilket behov som finns, 
funktioner som bör ingå, målgrupp, mm. Kommittén uppdrog till Kjell Svensson att 
fortsätta diskussionerna med Lotta Skoog samt avrapportera vid nästa sammanträde.  

 

§ 68 Administrationsavtal Sfr - SKK 

Kjell Svensson informerade att SKK och Studiefrämjandet tecknat ett avtal rörande 
administration av SKKs distansutbildningar.  

 

§ 69 Föreningskommitténs ordförandeutbildning 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/FK nr 4-2014 innehållande svar på 
utbildningskommitténs frågor från senaste mötet (UK nr 3-2014).  

  

Konstaterar kommittén att arbetet med att slutföra utbildningen kommer att fortsätta 
under hösten. Fredrik Bruno, sekreterare i FK, kommer att få hjälp av Anso Pettersson, 
ledamot i FK, med det arbetet.  

 

Diskuterade kommittén på vilket sätt UK kan hjälpa FK och Fredrik att slutföra arbetet 
med ordförandeutbildningen på distans.  

 

Informerade Annika Hamilton att hon och Fredrik haft ett möte där upplägget på 
utbildningen diskuterats. För att Studiefrämjandet ska kunna hjälpa FK/Fredrik med 
det fortsatta arbetet så kan utbildningen inte enbart innehålla självständiga studier 
utan det måste ingå uppgifter som gynnar gemensamt arbete mellan deltagarna. 
Konstaterar UK att man bör påtala för FK vikten av att utarbeta utbildningen så att det 
inte enbart innehåller självstudier.  
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§ 70 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté (DK) 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/DK nr 3-2014 där DK informerar om framtida 
användande av viss utbildning i digitalform. 

 

§ 71 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS) 

Förelåg protokollsutdrag från sammanträde i SKKs Centralstyrelse den 11-12 juni 2014. 

 

Pilotprojekt uppfödarutbildning AmStaff 

CS uppdrog till UK och KHM att föra vidare diskussioner med Svenska Terrierklubben och Svenska 

Amstaffklubben och lämna ett förslag till CS. 

 

Informerade ordföranden att hon har ett inplanerat möte, fredagen den 19 september, 
med Svenska Terrierklubben och berörda rasklubbar i frågan.  

 

§ 72 PING PONG 

Ordföranden hälsade Anders Ambrén, Ping Pong AB, välkommen till mötet. Anders 
tackade för att han fick komma och berättade kort om företaget Ping Pong AB. 
Företaget började sin verksamhet i den akademiska världen och har idag ca 35 
anställda. Anders berättade om en del nya tjänster som lärplattformen PING PONG kan 
erbjuda.  

 

Diskuterade kommittén och Anders hur kontohanteringen kan hanteras i PING PONG, 
om man tar bort en deltagares konto efter avslutad utbildning, eller om kontot får 
finnas kvar. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. I samband med att 
avtalet omförhandlas inför årsskiftet bör SKK fundera över alternativen samt göra en 
uppskattning av antalet konton under ett års tid.  

 

Kjell Svensson frågade om PING PONG har en funktion för ”webbinarier”. I dagsläget 
finns endast en chattfunktion för kommunikation i realtid. Men SKK kan välja ett 
verktyg för ”webbinarier”, exempelvis adobe connect, som sen kan integreras i PING 
PONG. 

 

Sekreteraren frågade om Anders känner till några konsulter som gör utbildningar i 
PING PONG. Anders lovade att undersöka och återkomma med eventuellt förslag på 
lämplig person. 

  

Kommittén tackade Anders för intressant information om PING PONG. 
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§ 73  Ekonomi 

Resultatrapport t.o.m. augusti 2014 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

§ 74 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslöts äga rum onsdagen den 19 november 2014 på SKKs kansli. 

 

Möten för första halvåret 2015 beslöts äga rum vid följande datum: 

 Torsdagen den 5 februari (kl. 10 – ca 16) 

 Onsdagen den 6 maj (kl. 10 – ca 16) 

 

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.  

 

§ 76 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Nina Berggren 

 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Eva Lejdbrandt, ordförande  Charlotte Carping 

 

 

 

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

  


