
 

 

Minnesanteckningar Distriktskonferens 2021-10-31: 

 

 

Insläpp i Zoom: 
Emelie Hörman hälsar välkommen 

Upprop/närvarokontroll och presentation av utskottet: 
Representanter från följande distrikt: 
Skaraborg, Närke, Övre Norrland, Stockholm, Gotland, Sörmland, Dalarna, 
Blekinge, Värmland-Dal, Mellannorrland, Västmanland, Östgöta och Gävleborg 
 
Kansli: Emelie Hörman handläggare hundägarutbildning och Ulrika Norell 
kommunikationsansvarig 

Utskottet för hundägarutbildning: Carina Norberg, Åsa Almgren, Johanna 
Jervgren och Lena Funseth Norberg. 
 

Information utbildningar på gång: 
Se information i publicerad powerpoint. 

 
Fråga: Kan distrikt skriva avtal med en blivande lärare angående att hen ska hålla 
ett visst antal instruktörsutbildningar?  
Svar: Ja, det kan distrikten göra om de önskar. Tänk dock på att avtalen inte är 
juridiskt bindande. Tänk också på att vi är en ideell verksamhet som inte ska gå 
med för mycket vinst. 

 

 
 



Rutiner vid kurs- vem ansvarar för vad? 
Se information i publicerad powerpoint. 
 

Diskussion/Fundering: Problem det saknas goda förkunskaper hos en del 
deltagare, vem kontrollerar att deltagarna håller måttet och uppfyller 
antagningskraven?   
Lokalklubben intygar att deltagaren uppfyller antagningskraven. Distriktet bör 
innan utbildning påbörjas kontrollera deltagarnas rekommendationer. Om 
distriktet är osäker på någon person, prata med lokalklubben och be om 
motivering till varför de vill utbilda den personen. 
Önskemål för att inte oerfarna ska hamna för tidigt på utbildning skapa en 
likvärdig central antagningsblankett med förkunskapskrav, praktiska prov 
exempel allmänlydnadspasset och på vilken nivå de ska vara genomförda av den 
blivande deltagaren. 
 
Önskemål att sammankallande utan SBK Lärarutbildning ska få tillgång till 
utbildningsplaner. 
Beslut finns att lärarhandledningar inte är offentliga, Lärarhandledning är bara 
för certifierade lärare. Kursplaner finns publikt, det anses att det finns tillräckligt 
med material i kursplanen för att en sammankallande utan lärarutbildning ska 
kunna ha tillräcklig överblick. Kommer inte att ändras i närtid, utan är ett fast 
beslut, ett val som SBK organisation har gjort.  
Om man inte är nöjd med beslut - Skriv ett förslag med konkreta/sakliga förslag 
från distrikt till C-HUG. Behöver hanteras officiellt. 

10.25-10.35 Bensträckare 

 
Valideringsunderlag: 
Se information i publicerad powerpoint. 
 
Några upplevde att det inte stämmer med vad som sas på tidigare 
distriktskonferens. Det skulle tillsättas nationell grupp som skulle diskutera detta.  

Möjlig väg som fick avsluta diskussion: Distrikten ska få ta del av vad C-HUG har 
för grund till beslutet att inte kunna validera till SBK Instruktör eller SBK 
Lärare. C-HUG får jobba klart med de validerings förslag som är på gång. 

  

 



Förhandsinfo nya webben. Ulrika Norell presenterade: 
 

En liten förhandstitt, tidslinje ligger inte ute än, arbete bakom är i princip klart.  
Skapandet av webb har skett utifrån önskemål som tagits fram om hur hemsidan 
ska se ut, det har varit en lång process vill ha hemsidan som en klubbwebb. Tester 
har skett centralt, i oktober har det lagts till testklubbar/distrikt för att se hur det 
fungerar. Kansliet kommer att påbörja att lägga ut innehåll (ca 13 000 sidor som 
ska föras över…) gäller att uppdatera och se över vad som ska föras till nya 
hemsidan. Dokumentationen har pågått under hela projektet och fundering sker 
över vad det behöver läggas in för lathundar osv.  
I ursprungsläget var det tanke att lansera i årsskiften 2021/22 men tyvärr fått 
skjuta fram lite grann på grund av en förhandling om medlemssystemet. Nya 
webben är väldigt beroende av att medlemssystemet fungerar. Just nu gäller det 
att koppla ihop medlemssystem, sbk utbildning och SBK tävling osv, tanken är 
att det ska fungera ihop  
Lansering förhoppningsvis under kvartal 1 2022, vill att funktionaliteten ska 
fungera. En inloggning ska fungera för alltihop. UN visar hur web ser ut i 
dagsläget 
Web byggd utifrån EUs direktiv för att ha en god framtidssäkring, höga betyg på 
det som har byggts upp och prestanda hittills.  
“Bli medlem” ska gå att klicka på flera ställen på hemsidan och vara direkt 
kopplad till medlemssystemet. Nyhetsblocket ska bli enklare att hitta i. Kalendern 
ska bli mer användarvänlig. Ska bli lättare att hitta de olika lokalklubbarna och 
deras utbud via webben,   
 
Frågor som dök upp: 
Vilka kan vara administratör på klubben? Det bestämmer lokalklubben.  
Preliminära kostnader? - Kommer information från FS 
Hur många kommer att ansluta tror vi? Inom kort kommer en intresseanmälan 
läggas ut och då får vi se hur många som ev vill ansluta. 
Kalendrar önskemål/tänk på: om att det bör anges årtal inte bara datum, hoppas 
på att arkivering sker automatiskt inom ett tidsintervall,  
Filtrering kan jag ange fler val ex fler lokalområden? Ja det ska gå bra 

 
Övrig info: 
Lärarhandlingar endast till för våra lärare. Kursplaner finns publikt. 
  
SBK utbildning: Kostnad 500:-/deltagare.  
Kostnaden används bla till: Administration, licenskostnader och 
underhåll/vidareutveckling. 
Om SBK utbildning inte används får deltagarna inte tillgång till materialet. 



  

Genomgång av inkomna frågor 

Olika formuleringar i kursplaner: En översyn av samtliga kursplaner kommer att 
genomföras. 

Vilande lärare som vill bli aktiva, önskar veta vad som förväntas för att komma 
igång igen. - Gå modul som behöver kompletteras, eller gå vid sidan om på 
instruktörsutbildning och se till att det sker på ett aktivt sätt  

Önskar se avtalet mellan SBK och studiefrämjandet. Tips vänd dig till Lisa 
Holmberg på Studiefrämjandets riksförbund,  
Nya ordförande för Studiefrämjandet inbjuden till nästa FS 
 

Önskas utbildning för instruktörer IGP spår och lydnad, kanske slå ihop med 
utbildning för Bruksspår och Bruks & tävlingslydnad? Utskottet haft uppe frågan 
och jobbar vidare med detta. 
 
Kommer SBK instruktör steg 2 att digitaliseras? Vissa delar kommer säkert att bli 
det. 

Önskemål: Utbildning för lärare i SBK Utbildning, en del känner sig osäkra. 
Utbildning/support kan fås av Emelie Hörman eller Therese Strate. 

 

Avslutning:  
Emelie Hörman tackade för ett bra möte. 
 
Sekreterare för mötet: Åsa Almgren 


