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SKK/UK nr 4-2015
2015-10-22
§ 59 - § 75

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens
utbildningskommitté (UK) torsdagen den 22 oktober 2015 mellan kl. 10.00–12.00.
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), Mikaela Persson Wallenius
Protokoll:
Nina Berggren

§ 59 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 60 Val av justerare
Lise-Lotte Persson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 61

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
§ 62

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 63

Information från ordföranden

Ordförande informerade från kennelfullmäktige (KF) där hon blivit vald som ordinarie
ledamot i centralstyrelsen (CS) för perioden fram till KF 2017.
Diskuterade ledamöterna vilken kompetens som kommittén behöver förstärkning av.
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§ 64

Information från ledamöterna

Cilla Hamfelt informerade att hon och Mikaela Persson Wallenius haft ett möte om hur
man i PING PONG kan lägga upp så kallade korta kurser.
§ 65

Information från tävlings- och utbildningschefen

Kjell Svensson informerade om den samarbetsplan för 2016-2017 mellan
Studiefrämjandet riksförbundet och SKK som tagits fram.
Kommittén tog del av samarbetsplanen och framförde sitt samtycke till den.
§ 66

Information från Studiefrämjandet

Med anledning av att den nya uppfödarutbildningen endast kan ledas av centralt
utbildade handledare är det viktigt att Studiefrämjandet får information om vilka
handledare som är utbildade. Studiefrämjandet behöver även ta del av de
övergångsregler som UK beslutat om.
Sekreteraren förmedlar informationen till Annika Hamilton så vidarebefordrar hon den
inom Studiefrämjandet.
§ 67

Information från Sveriges Hundungdom (SHU)

Inget att rapportera
§ 68

Information från sekreteraren

Inget att rapportera
§ 69

Distansutbildning i hundens beteende

Kursledningen lämnade rapport från handledarutbildningen 10-11 oktober 2015.
Utvärderingen gicks igenom och glädjande nog var merparten av deltagarna nöjda med
utbildningen.
§ 70

Uppfödarutbildningen

Handledarutbildning (studiecirkelform) 7-8 november 2015

Kursledningen rapporterade från sitt arbetsmöte inför utbildningen.
Kansliet informerade om rutinerna för certifieringen av de centralt utbildade
handledarna.
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Handledarutbildning för distansutbildning

Presenterade kansliet förslag på upplägg av en första utbildning av handledare för
uppfödarutbildningen på distans. Några av handledarna för distansutbildningen i
hundens beteende är intresserade att även bli handledare för uppfödarutbildningen.
Dom har redan genomfört en handledarutbildning och behöver endast utbildning i
materialet för uppfödarutbildningen. Det innebär att dom enbart behöver en 1-dags
utbildning. Den utbildningen kan genomföras på SKKs kansli av Mikaela Persson
Wallenius samt Nina Berggren i början av mars 2016.
Tanken är då att dessa handledare påbörjar de första kurserna efter genomförd
utbildning i mars.
UK beslöt i enlighet med förslaget.
Beslöt kommittén fortsätta diskussionen, om ytterligare rekrytering samt utbildning av
handledare, vid mötet i januari.
Ytterligare handledarutbildning (studiecirkelform) – preliminärt datum 9-10 april 2016

Informerade kansliet att förfrågan skickats till klubbarna för att undersöka hur stort
intresset är att utbilda fler handledare för den nya uppfödarutbildningen i
studiecirkelform. Svaren från klubbarna visar att UK bör arrangera ytterligare
handledarutbildning.
Beslöt UK arrangera ytterligare en handledarutbildning för den nya uppfödarutbildningen i studiecirkelform. Datum för utbildningen blir 9-10 april 2016. Den
fortsatta planeringen av utbildningen tas upp till diskussion vid kommitténs möte i
januari.
Uppdrogs till kansliet att skicka ut inbjudan till klubbarna.
Deltagaravgift för uppfödarutbildningen på distans

Presenterade kansliet det förslag till deltagaravgift, samt handledararvode, som tagits
fram. En deltagaravgift på 2500: - exklusive kurslitteratur samt ett handledararvode på
750: -/deltagare.
Beslöt UK i enlighet med förslaget.
§ 71

Föreningskommitténs (FK) distansutbildning för ordförande

Rapporterade kansliet om dagsläget för utbildningen. Handledare är utsedd och
introducerad i utbildningsmaterialet. Den första kursen planeras starta i början av
januari 2016. Fredrik Bruno skickar ut inbjudan och tar hand om anmälningarna.
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§ 72 Ekonomi
Resultatrapport för perioden januari-september 2015 gicks igenom och lades därefter
till handlingarna.
UK noterar informationen.
§ 73

Nästa sammanträde

Datum för kommitténs första sammanträde 2016 är redan beslutat att äga rum
torsdagen den 28 januari 2016 på SKKs kansli, kl. ca 10.00 -16.00.
§ 74

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
§ 75

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Nina Berggren

Justeras

Justeras

Eva Lejdbrandt, ordförande

Lise-Lotte Persson

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

