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Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens 
utbildningskommitté (UK) torsdagen den 31 oktober 2019. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 
Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt, Cilla Hamfelt, Susanne Nilsson, Cissi Olin  
 
Adjungerade: 
Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Therese Strate (Svenska Brukshundklubben), Meta 
Lönnberg (Sveriges Hundungdom), Kjell Svensson (tävlings- och utbildningschef), 
Mikaela Persson Wallenius (SKKs utbildningsavdelning) 
 
Protokoll:  
Nina Berggren  

 

§ 74 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.  

 
§ 75 Val av justerare 

Susanne Nilsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 76  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 77 Föregående protokoll 

För kännedom förelåg UK protokoll nr 3-2019.  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 
§ 78 Information från ordföranden 

Informerade ordföranden från Kennelfullmäktige (KF) som ägde rum i slutet av 
september.  

 
Noterade ledamöterna informationen. 
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Ordföranden, sekreteraren samt Mikaela Persson Wallenius rapporterade från 
kommitténs workshop på KF. Samtliga förslag på distansutbildningar som framkom vid 
workshopen förelåg för kännedom.  
 
Diskuterade ledamöterna de framkomna förslagen och beslöt fortsätta diskussionen 
vid kommitténs nästa sammanträde. Vidare uppdrogs till ledamöterna att inför nästa 
sammanträde gå igenom förslagen lite mer ingående. 

 
Informerade ordföranden att hon varit i kontakt med Studiefrämjandets ordförande, 
Tommy Winberg, för att diskutera Folkbildningsrådets nya statsbidragsvillkor i enlighet 
med kommitténs diskussion vid föregående sammanträde (nr 3-2019, § 57). 
Studiefrämjandet kommer inte att driva frågan gentemot övriga studieförbund. Så 
problemet som Folkbildningsrådets nya statsbidragsvillkor innebär, kvarstår för SKK 
och vårt samarbete med Studiefrämjandet. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 79 Information från ledamöterna 

Inget att rapportera. 
 
§ 80 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Inget att rapportera. 
 
§ 81 Information från Studiefrämjandet 

Lisa Malmgren informerade att ledarutvecklingskurser för hundklubbar ökar i antal, 
vilket är glädjande.  
 
Vidare informerade Lisa att hundens vecka (V37) blev ett lyckat arrangemang. Inför 
nästa år planerar Studiefrämjandet för ett närmare samarbete med både Svenska 
Brukshundklubben (SBK) samt SKK. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 

 
§ 82 Information från Sveriges Hundungdom (SHU) 

Meta Lönnberg informerade om SHUs kommande utbildningsaktiviteter.  

 

Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 83 Information från Svenska Brukshundklubben (SBK) 
Therese Strate informerade om SBKs aktuella utbildningsprojekt. 
 
Noterade ledamöterna informationen. 
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§ 84 Information från sekreteraren 

Inget att rapportera.  
 
§ 85 Distansutbildning i hundens beteende   

Informerade kansliet att en (1) grupp startat i oktober. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 86 SKKs Uppfödarutbildning 
Fysiska i studiecirkelform 
Informerade ordföranden att hon inte fått kontakt med den certifierade handledare 
som av SKKs Disciplinnämnd (DN) erhållit registreringsförbud.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
Distansutbildning 

Inget att rapportera. 
 
§ 87 Distansutbildning i hundavel och genetik – en fördjupningskurs 

Inget att rapportera. 
 

§ 88 Föreningskommitténs (FK) föreningsutbildning 

Informerade kansliet att en (1) grupp startat i oktober. 
  
Noterade ledamöterna informationen. 
 

§ 89 Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende (KHM) 

Inget att rapportera. 
 
§ 90 SKK Play för uppfödare 

Informerade kansliet att en redigering gjorts i årets program, ekonomi för uppfödare, 
beträffande moms om man bedriver sin uppfödning som hobbyverksamhet.  
 
Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 91 Övriga kommittéers pågående distansutvecklings projekt 

- Distansutbildning för exteriördomare (DK) 
Informerade Mikaela Persson Wallenius och sekreteraren att utbildningarna nu 
är lanserade till en av DK utvald målgrupp exteriördomare. 
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- Korta webbkurser i ämnet hundar och rasers mentala egenskaper (KHM)  

Inget nytt att rapportera. 
  

- Distansutbildning inom utställningskommitténs verksamhetsområde (UtstK) 
Informerade Mikaela Persson Wallenius och sekreteraren från arbetet 
tillsammans med UtstK arbetsgrupp.  
 

Noterade ledamöterna informationen. 
 
§ 92 Ekonomi 

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

§ 93 Nästa sammanträde 
Beslöts nedanstående datum för kommitténs kommande sammanträden, som äger 
rum på SKKs kansli i Rotebro. 
 

 Fredagen den 14 februari 2020, kl. 10.00 – ca 16.00 

 Måndagen den 20 april 2020, kl. 10.00 – ca 16.00 

 

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

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

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet  

 

Nina Berggren  
 
 

 
Justeras     Justeras 

 
Eva Lejdbrandt, ordförande  Susanne Nilsson 

 

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

för ändring av SKK/CS. 


