
 
 
Protokoll styrelsemöte 7 SSRK Norrbotten 2020-11-24 
Kallade: Anna Wikström, Anneli Utter, Astrid Rendahl, Ann-Katrine Levin,  

Ingrid Grundström, Carina Isaksson, Lisbeth Alakangas, Sverker Bergdahl 

Tina Siikavaara, Anders Wahlberg, Mia-Fredrika Fredriksson 

 

Frånvarande: Anders Wahlberg, Anneli Utter, Carina Isacsson 

 
Mötets öppnande 
 
§93 Anmälan av övriga frågor 
  
§94 Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkänd 
 
§95 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 Lisbeth Alakangas 
 
§96 Föregående protokoll från avdelning samt sektioner 
 Inget att ta upp 
 
§97 Info från valberedningen 
 Omval:  
 Ledamöter 2 år: Sverker Dahlberg, Lisbeth Alakangas, Carina Isacsson  

Ordförande 1 år: Anna Vikström 
 

 Samt suppleanter: Astrid Rendahl och Anneli Utter 
  
§98 Inkomna skrivelser och remisser 
 Remiss på förslag av nya viltspårregler samt domarutbildning 
 Tina kallar domarna till ett telefonmöte för att diskutera remissen 
 
§99 Utgående skrivelser och uppdrag 
 Svar på remiss om viltspårregler 31/12 
 
§100 Rapport ordförande 

Digitala möten via Zoom, vore bra att vi lär oss att använda det på våra möten 
Behöver ni hjälp att komma igång så kan ni kontakta Anna 
Om det behövs köper vi licens på Zoom för 1500 kronor/år till avdelningen 
 
Rapport från digitalt möte med utbildningsansvariga på HS 22/10: 
Se bilaga nr:1 
Anna skickar ett förslag på formulering på intresseanmälan för basutbildning till Tina som 
skickar ut till sektionerna 

  
§101 Rapport vice ordförande 

Inget att rapportera 
 

§102 Rapport kassör 
 Kassören lämnar rapport och allt ser bra ut 
 
§103 Rapport sekreterare 
 Arbetssituation sekreterare 
 Anna stöttar upp posten till sektionerna fram till årsmötet 
 



§104 Rapport viltspårssekreterare 
 Provavgifter, Tina inväntar svar från andra avdelningar samt HS 
 Remiss regler och domarutbildning  
 
§105    Rapport utbildningssekreterare 
 CUA utbildning 
 Katalog för PC 

Se bilaga 2 
 
§106 Rapport jaktprovssekreterare spaniel  
 Inget att rapportera 
 
§107 Rapport jaktprovssekreterare retriever? 
 Inget att rapportera 
 
§108 Rapport jaktprovssekreterare tolling 

Oktoberprovet blev inställt, dvs ingen verksamhet under 2020, nya tag 2021, datum ej klara 
 

§109 Rapport exteriöransvarig 
 Ansökan för utställningar 2023 är inskickad för Piteå och Boden 
  
§110 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
 
§111 Nästa möte 
 19 januari 2021 klockan 19.00 
 
§112 Sammanfattning mötet 
 
§113 Mötets avslutande 
 
Om du har förhinder och inte kan närvara meddela det till: Tina Siikavaara: 
t.siikavaara@gmail.com 
 
 
 
 
Ordförande:        Sekreterare: 
 
 
 
Anna Vikström      Tina Siikavaara 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 
Lisbeth Alakangas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:t.siikavaara@gmail.com


 
 
Bilaga 1: 

Minnesanteckningar från digitalt zoommöte med SSRK Utbildningskommitté 

Deltagare: Anna Vikström och Lisbeth Alakangas SSRK Norrbotten 

Anna Londré och Katarina Lindberg SSRK HS Utbildningskommitté 

 
Anna V inledde med att kort presentera SSRK Norrbotten och vad som utmärker avdelningen 
exempelvis vad indelningen i sektioner och de stora geografiska avstånden betyder för 
verksamheten. Sektionernas, respektive avdelningens ansvar och aktiviteter redogjordes för, liksom 
behovet av nyrekryteringar av instruktörer, styrelseledamöter mm. Svårigheterna, för att inte säga, 
det omöjliga med att skicka deltagare på utbildningar i södra Sverige framfördes liksom önskemål 
om att finna digitala lösningar kompletterade med att en utbildare kommer upp till Norrbotten för de 
moment som kräver fysisk närvaro.  
 
Anna L och Katarina berättade att de 2020 startat en traditionell instruktörsutbildning som skulle 
genomföras under två helger till en kostnad av 10 000 kr per deltagare. Denna var inte möjlig att 
genomföra p.g.a. pandemin och har därför genomförts med digitala verktyg, det som återstår är en 
fysisk träff som man hoppas kunna genomföra i februari. Erfarenheterna av att ha kursen på distans 
är mycket goda och de såg positivt på idén att en utbildare åker upp till norr för de nödvändiga 
praktiska momenten.  
 
Utbildningskommittén har ansvar för den baskurs som alla instruktörer numera måste gå innan det 
är möjligt att specialisera sig mot något specifikt som exempelvis retrieverjakt. Baskursen riktar sig 
till vanliga hundägare och alla SSRK:s raser och har tillkommit efter kritik av att tidigare upplägg 
varit alltför fokuserat på retrievrar och jakt. Innehållet i baskursen är etologi, SSRK:s organisation, 
lagstiftning, rasernas specifika egenskaper m.m. och en genom kursen utbildad instruktör ska kunna 
hålla i valpkurser och vardagslydnadskurser. Kursen avslutas med ett omfattande teoriprov och 
praktiska moment där deltagarna får visa sin förmåga att leda en grupp med hundägare och hundar. 
Det går sedan att bygga på den obligatoriska baskursen med kurser för instruktörer inom viltspår, 
retrieverjakt, spaniel- och tollarjakt. Dessa kurser har andra kommittéer ansvar för, t ex 
retrieverjaktkommittén. En egen kommitté ansvarar för funktionsbeskrivningar. Baskursen kan 
ersättas med motsvarande kurser via exempelvis SKK.  Deltagarna som gått kursen skriver på ett 
avtal och har därmed förbundit sig att leda kurser.  
 
Den höga kostnaden för kursen beror på att den krävt boende och mat under två helger, 
kurslitteratur och på att externa arvoderade specialister varit anlitade. Dessutom har deltagarnas 
resor kommit till utöver de 10 000 kronorna i kursavgift. En baskurs på distans med digitala, ev. 
inspelade, föreläsningar kommer att medföra betydligt lägre kostnader. .Anna V och Lisbeth 
berättade om planerna att via Studiefrämjandet försöka få resor för utbildare och deltagare betalda 
liksom att det finns bra lokaler och marker att hålla till på hos oss i norr. 
 
Anna L och Katarina bad oss att till att börja med genomföra en intresseanmälan inom avdelningen 
och sedan återkoppla till dem. För att det ska vara meningsfullt att genomföra den krävs minst sex 
deltagare, max tio. Vi talade om samarbete med Västerbotten vilket vore fullt möjligt men antalet 
deltagare är alltså begränsat eftersom särskilt momenten med fysisk närvaro innebär en stor del 
personlig feedback.  Eventuellt kan man tänka sig gemensamma digitala kursmoment men med två 
fysiska träffar, en inom resp. avdelning.  
 
 
Anna V beskrev till sist behovet av en kurs i utställningsadministration, särskilt Katalog för PC och 
ställde frågan om det förekommer några kontakter med SKK som har ansvaret för detta. 
Utbildningskommittén hade ingen kunskap om detta men lovade att ta upp detta med SSRK 
exteriöransvarig vid nästa möte i HS. Vi blev uppmanade att själva ta kontakt med SKK i frågan och 
ordna ett liknande digitalt möte som det vi nu haft.  
 

Ett trevligt och givande möte som kan leda till något bra framöver tror vi!  
 



 
Bilaga 2: 
Rapport från telefonsamtal med utbildningsansvarig SKK 
 
I Norrbotten har vi ett stort behov av att utbilda personer i Katalog för PC samt även CUA. Därför tog 
Lisbeth Alakangas kontakt med SKK för att höra om dessa utbildningar kunde hållas digitalt p.g.a. 
våra långa avstånd. Från SKK blev jag hänvisad till Jenny Damgren tel. 08-795 30 77 eller mail 
Jenny.damgren@skk.se. Hon är kontaktperson i Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-
organisation/kommitteer/utstallningskommitten/ 
 
Hon berättade att CUA utbildningen var tänkt för att man skulle kvalitetssäkra utställningarna och 
dom CUA utbildade som redan finns ska fungera som mentorer för nya personer. Det finns en lista 
på SKK på redan utbildade personer i Sverige.  
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/funktionarslistor/certifierad-
utstallningsarrangorer-cua2.pdf 
 
Vem som helst på denna lista kan fungera som mentor även i en annan del i landet eller i en annan 
klubb. Tanken är inte att utbilda fler till CUA utan det kommer en funktionärsutbildning för utställning 
istället. Delar av den utbildningen kan bedrivas digital men består även av en praktiskt del. Jenny 
skulle framföra våra önskemål om att delar av utbildningen skulle kunna hållas digitalt. Det finns 
även en handbok på SKK som heter Handbok för utställningsansvariga.  
https://www.skk.se/sv/utstallning/funktionarsinfo/utstallningsarrangor/handbok-utstallningsansvariga/ 
 
När det gäller katalog för PC har det endast varit en utbildning februari 2020. Ingen fler utbildning är 
inplanerad. Tanken är att programmet är självinstruerande och att dom som redan kan programmet 
ska lära ut till nya personer. Det finns inget krav att man använder katalog för PC men om SSRK 
redan äger programmet ska man ju absolut använda det.  
  
När det gäller utbildning för ringsekreterare är det länsklubbarna som har ansvaret. Lisbeth har 
skickat frågan till Norra och Södra kennelklubben men inte fått något svar ännu. 
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