2016-10-14
Sida 1/7

SKK/UK nr 4-2016
2016-10-14
§ 61 - § 83

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté
(UK) fredagen den 14 oktober 2016.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Eva Lejdbrandt (ordf), Charlotte Carping, Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson,
Adjungerade:
Annika Hamilton (Studiefrämjandet), Anne-Marie Folkesson (Svenska
Brukshundklubben), Meta Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell Svensson (tävlingsoch utbildningschef), Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning)
Anmält förhinder:
Lise-Lotte Persson
Protokoll:
Nina Berggren

§ 61

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 62

Val av justerare

Charlotte Carping valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 63 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 64

Föregående protokoll

UK protokoll nr 3-2016 - § 50
§ 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.
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Uppdrogs till Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson samt Mikaela Persson Wallenius att utreda olika alternativa
förslag. Avrapportering sker vid UKs nästa sammanträde.

Mikaela Persson Wallenius informerade om ReadSpeaker som är en webbaserad tjänst
som erbjuder text-till-tal-teknik för webbplatser. Tekniken gör det lättare för
människor som har lässvårigheter eller nedsatt syn att tillgodogöra sig information.
Uppdrogs till Mikaela att ta reda på kostnaden för ReadSpeaker samt undersöka om
det finns ytterligare funktioner.
Efter den informationen godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.
§ 65

Information från ordföranden

Ordföranden informerade om önskemål, från en länsklubb, om en fördjupad anatomi
och bedömningsutbildning. Förelåg ett utkast till utbildningsplan som länsklubben tagit
fram. Förslaget berör flera centrala kommittéer. Uppdrogs till ordföranden att
ombesörja så att berörda kommittéer får ta del av förslaget.
§ 66

Information från ledamöterna

Inget att rapportera.
§ 67

Information från tävlings- och utbildningschefen

Kjell Svensson informerade om SKKs organisationsutredning som gör en översyn av
SKKs organisation.
Vidare informerade Kjell Svensson att avtalet med Studiefrämjandet Stockholms län,
för administration av SKKs distansutbildningar, förnyats.
För kommitténs kännedom förelåg protokollsutdrag från centralstyrelsens (CS) möte 8
september 2016. SKK/PTK (prov- och tävlingskommittén) har fått information att
instruktörer utbildade av SBK, i de allmänna hundsporterna där SBK har
huvudmannaskap, behandlas olika. De som är medlemmar i SBK blir certifierade
medan de som har sitt medlemskap i andra SKK klubbar endast blir instruktör. Detta
strider mot ett KF beslut från 2015 (§ 44).
§ 68

Information från Studiefrämjandet

Annika Hamilton informerade att Urban Göransson, ansvarig för studiefrämjandets
distansutvecklingsprojekt, slutat sin tjänst på Studiefrämjandet. Det innebär att han
inte kommer att närvara vid UKs möte i februari 2017.
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Förelåg information om att Studiefrämjandets förbundsstämma 2017, äger rum 2-4
juni på Djurönäset. Uppdrogs till ordföranden att närvara.
§ 69

Information från Sveriges Hundungdom (SHU)

Meta Lönnberg informerade att SHU haft årsmöte och fått en ny styrelse.
Vidare informerade Meta Lönnberg att SHU tillsammans med Östra Svealands HU och
Studiefrämjandet håller på att ta fram en distansutbildning för valberedning.
§ 70 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK)
Ann-Marie Folkesson önskar fortsätta diskussionen från § 67 angående certifiering av
instruktörer. Enligt Ann-Marie Folkesson certifierar SBK endast instruktörer i sin SBKorganisation inte till andra klubbar. Hon önskar ta upp frågan till diskussion i UK.
Kjell Svensson informerar att UK inte är rätt instans eftersom det gäller instruktörer för
provverksamhet, vilket är PTKs ansvarsområde. SBK är huvudman för de allmänna
hundsporterna lydnad och rallylydnad. I det huvudmannaavtal som tecknats mellan
SKK och SBK finns angivet att samma förutsättningar, gällande instruktörsutbildning,
ska gälla oavsett var man är medlem. Alla ska kunna certifieras av SBK.
§ 71

Information från sekreteraren

För kännedom förelåg UKs nyhetsbrev som skickades ut i september.
Vidare förelåg information om filmen ”Jag är jägare” med framtaget
studiecirkelmaterial. Det är Studiefrämjandet i Värmland/Bergslagen/Örebro som tagit
fram materialet. SKK har samarbetat kring filmmaterial om jakthundar.
Sekreteraren framförde önskemål från Södra Norrbottens KK att förlägga central
handledarutbildning för nya uppfödarutbildningen (fysiska) i norra delen av Sverige.
Noterade kommittén önskemålet och försöker ta det i beaktande vid planeringen av
nästa handledarutbildning.
§ 72

Distansutbildning i hundens beteende

Rapporterade kansliet om höstens kurser. Första kurserna startade 15 september.
Ytterligare en omgång kurser startar i mitten av oktober.
§ 73

SKKs Uppfödarutbildning

Fysiska i studiecirkelform
Rapporterade kursledningen från handledarutbildningen 8-9 oktober. Totalt finns nu
64 certifierade handledare. Alla länsklubbar utom en (1) har minst en (1) certifierad
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handledare. Några special- och rasklubbar har också certifierade handledare. Lista över
samtliga certifierade handledare finns på SKKs webbplats.
Vid handledarututbildningen uppkom frågan om det är möjligt för deltagare att vid
någon enstaka träff närvara via Skype istället för att närvara fysiskt. Diskuterade
kommittén frågeställningen. UK konstaterar att det är upp till varje handledare att
bedöma om dom anser sig har tillräckliga kunskaper om Skype för att tillåta det. Om
handledaren tycker att det är OK vid enstaka tillfällen så har inte UK något emot det.
Distansutbildning
Kansliet rapporterade från utbildningen av första omgången distanshandledare som
ägde rum den 3 september.
Anmälan öppnade 8 augusti och de första kurserna blev snabbt fulltecknande. Sex (6)
kurser startade i mitten av september och en (1) i mitten av oktober.
Kansliet Informerade om rekrytering av fler distanshandledare. Rekryteringen har
resulterat i åtta (8) kandidater. Merparten av deltagarna har tidigare genomfört
central handledarutbildning vilket innebär att vi kan minska ner utbildningen till endast
en (1) dag.
Den sedan tidigare beslutade handledarutbildningen 21-22 januari 2017 ändras till att
genomföras den 21 januari 2017 på SKKs kansli. Susanne Nilsson samt Mikaela Persson
Wallenius utsågs till kursledning. Uppdrogs till kansliet att informera deltagarna samt
fortsätta planeringen av utbildningen.
Diskuterade kommittén fortsatt rekrytering av flera distanshandledare. Uppdrogs till
samtliga ledamöter att leta efter lämpliga kandidater i sina olika nätverk. Kansliet tar
löpande emot förslag från ledamöterna på lämpliga handledarkandidater.
Den 25-26 mars 2017 är sedan tidigare beslutat som preliminärt datum för ytterligare
handledarutbildning.
Kansliet har fått förfrågan från en gymnasieskola som visat intresse för att använda
SKKs uppfödarutbildning på distans i sin undervisning. Ett möte kommer att äga rum
mellan SKK och gymnasieskolan för att få närmare information om skolans önskemål.
Beslöts att ordföranden närvarar vid nämnda möte.
§ 74

SKK Play för uppfödare

Rapporterade kansliet om sändningen av årets program, uppfödaren och lagen, som
premiärsändes 21 september. Under premiärsändningen var det närmare 300
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visningar. Fram till dagens datum har ytterligare ca 370 sett programmet. För att få in
åsikter från tittarna publicerades en utvärdering på www.skk.se. Tyvärr har få svar
inkommit vilket gör det svårt att dra några större slutsatser.
Ämne för 2017 års program i SKK Play för uppfödare diskuteras vid kommitténs nästa
sammanträde.
§ 75 UKs kommande distansutvecklings projekt – Hundavel i teori och praktik
Förelåg för kommitténs kännedom utkast till innehåll och upplägg för en
fördjupningsutbildning i genetik utifrån boken Hundavel – i teori och praktik.
Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius informerade om sitt förslag till innehåll
och upplägg.
Diskuterade kommittén nämnda utkast och gav klartecken till att fortsätta
utvecklingsarbetet i enlighet med det väl genomtänkta förslaget till innehåll och
upplägg.
§ 76 Föreningskommitténs föreningsutbildning
Förelåg protokollsutdrag från FKs möte nr 2-2016. FK informerar att beslut tagits att
omarbeta distansutbildningen i föreningsteknik för ordförande, till en grundläggande
utbildning i föreningsteknik för samtliga styrelsefunktionärer.
UKs ordförande, verksamma och ojäviga ledamöter har tagit per capsulam beslut (via
e-post) att köpa in tjänsten att utveckla en grundläggande utbildning i föreningsteknik
för samtliga styrelsefunktionärer i enlighet med FKs önskemål. Kostnaden belastar UKs
budget 2016 för utveckling av distansutbildningar.
Förelåg protokollsutdrag från FKs möte nr 4-2016. FK välkomnar UKs initiativ enligt per
capsulam beslutet och informerar att Maude Sjölin är FKs kontaktperson för
utbildningen.
§ 77 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt
Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius informerade om kommittén för hundars
mentalitet (KHM) utbildning hundens mentalitet fördjupning.
Susanne Nilsson informerade om arbetet i domarkommitténs (DK) arbetsgrupp för
framtidens domarkonferenser/webbinarium för exteriördomare.
Annika Hamilton informerade om utställningskommitténs (UtstK) språkutbildning för
ringsekreterare.
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Tackade kommittén för informationen.
§ 78

2017 års utvecklingsbudget för distansutbildning - ansökningar från SKKs
centrala kommittéer
Ansökan ur UKs investeringsbudget för utveckling av distansutbildningar ska vara UK
tillhanda senast 1 oktober 2016 för år 2017. Nedanstående ansökningar har inkommit
från SKKs centrala kommittéer för 2017 års utvecklingsbudget.


Ansöka från KHM – utbildning hundens mentalitet fördjupning – ansöker om
150tkr



Ansökan från UtstK – språkutbildning för ringsekreterare – ansöker om 25 tkr



Ansökan från arbetsgruppen för särskilda rasspecifika domaranvisningar (Ag
SRD) - utbildningsfilm för exteriördomare – ansöker om 100 tkr



Ansökan från DK - framtidens domarkonferenser/webbinarium för
exteriördomare – ansöker om 50 tkr. Beviljas 100 tkr

När det gäller DKs ansökan så tror UK att den planerade budgeten är
underdimensionerad därav beslöt UK öka summan och bevilja DK totalt 100 tkr.
UK beviljar samtliga ansökningar vilket innebär att 375 tkr ur 2017 års
utvecklingsbudget för distansutbildning fördelas till ovanstående centrala kommittéer.
§ 79

Samarbete mellan SKKs centrala kommittéer rörande utbildning

Förelåg protokollsutdrag från SKKs centralstyrelse (CS) rörande samarbete mellan SKKs
centrala kommittéer och UK rörande utbildning.
Diskuterade kommittén hur den pedagogiska kunskapen skall kunna säkerställas hos
samtliga SKKs handledare. Diskussionen fortsätter vid kommande sammanträden.
För kommitténs kännedom förelåg protokollsutdrag från AG Standard. AG Standards
huvuduppgift är att översätta standarder till svenska därför saknas en direkt koppling
till SKKs centrala utbildningar.
§ 80

Ekonomi

Resultatrapport för perioden januari-september (fram till 28:e) 2016 gicks igenom och
lades därefter till handlingarna.
§ 81

Nästa sammanträde
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Beslutat sedan tidigare att äga rum, torsdagen den 2 februari 2017 (kl. 10 – ca 16.00)
på SKKs kansli.
Beslöt kommittén att nästa sammanträde för 2017 äger rum torsdagen den 4 maj på
SKKs kansli.
§ 82

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

Beslöt kommittén att samtliga paragrafer kan offentliggöras.
§ 83

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.

