Anteckningar fört vid KUL-möte 16/11 2017
Närvarande klubbar: Billinge Bk, Falbygden Bk , Karlsborg Bk , Skara Bk,
Skövde Bk, Tidaholm Bk, Tomten Bk, Töreboda Bk,
Närvarande från D-HUK: Marie Lillerskog, Ulla-Britt Norberg, Annelie
Karlsson Karjalainen
Lärare: Britta Althorn
Anmält förhinder: Habo Bk, Hjo Bk, Götene Bk
Ej närvarande: Tibro Bk, Lidköping Bk, Mariestad Bk, Mullsjö Bk,
Marie öppnar mötet klockan 18.50 och hälsar alla varmt välkomna.
Information från C-HUS
Ingen information har kommit under en lång tid.
Rallylärarutbildning nästa år eventuellt.
Information från D-HUK
 Studiefrämjande håller en föreläsning på Skövde Kulturhus den 13 januari
klockan 13.00 -18.00. Det är live streamat symposium med föreläsarna Per
Jensen, professor etologi, Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi och
Kenth Svartberg, doktor i etologi. D-HUK kommer fungera som värdar på
symposiumet.
Utbildningar/föreläsningar som varit:
 Rallylydnadsinstruktörsutbildningen med Titti Benjaminsson
Rallylydnadsinstruktörsutbildningen är avslutad och alla tre deltagare blev
godkända. Därmed är Titti godkänd rallylydnadslärare. Britta Althorn deltog
som examinator.


Allmänlydnadsinstruktörsutbildning med Carola Berg
Allmänlydnadsinstruktörsutbildning är avslutad och deltagarna är godkända.
Marie Lillerskog deltog som examinator.



Marie Lillerskog ALU steg 2 Examinerades den 14 september. Det är för
närvarande 5 godkända av 9 deltagare.

Planerad utbildning.
Jessica Mankovitz tävlingsinstruktörsutbildning (lydnadslydnad) som skulle ha
startat den 9 oktober blev inställd pga det var för få anmälda.
Utbildningar på gång:
 En grundmodul planeras till våren med Marie Lillerskog som lärare och där
Britta Althorn kommer hålla i analysinstrumentet . Utbildningen kommer
startas upp den 30/1 2018.




Planen är också att man startar en allmänlydnadsinstruktörsutbildning steg 1
hösten 2018.
Tanken är att man ska köra en allmänlydnadsinstruktörsutbildning steg 2.

Behov av utbildningar:
 Agility instruktörsutbildning finns behov hos vissa klubbar.
 Hundkunskap för instruktörer - Läsa hund- skillnad på raser
 Problemhundar Helen Friberg ? ersättare?
Föreläsning till hösten:
Föreläsningen med Helen Friberg blev inställd pga sjukdom i familjen.
D-HUK har inför SBK 100 års jubileum 2018 ett förslag att man arrangerar
gemensamt en hundens dag liknande för att visa upp oss.
Alla klubbar hjälps åt med olika kunskaper och grenar.
Dagen ska gå i utbildningens tecken. Återkoppling till D-HUK vad just er klubb
kan bidra med. Ulla-Britt får i uppdrag att ta upp frågan på ordförande
konferensen.
Rallyinformation:
Önskemål utvecklingsdag rallyinstruktörer nästa år, förslagsvis Anna Larsson, Ida
Lindgren.
Lärare
 Utvecklingskurs för lärare i Nora, Carola Berg och Britta Althorn deltog på
den.
 Therese Strate har tagit över Ann-Marie Folkesson post på SBK.
 Ett Lärareteam har startat som jobbar i grupp med Ann-Marie Folkesson.
Det kommer bli mer illustrationer vid lärande på utbildningen.
Max 20 min per aktivitet då man inte orkar ta in kunskap längre tid.
 Instruktörerna kommer läggas in på "medlem online" och
det är distrikten som ska lägga in alla instruktörer. Lärarna är redan
medlem på "medlem online".
 Webb portal sbkutbildning kommer snart ut på SBK:s hemsida. Där kommer
även finnas evenemang. Allmänheten kommer kunna gå in och se vad det
finns.
 Nytt för i år!! Julkalender som kommer finnas för allmänheten på SBK:s
hemsida, där man en gång per dag kan gå in och öppna, det kan vara en film
på någon minut. Skicka om man har film eller material till Therese Strate.
 Pedagogik behöver ses över i instruktörsutbildningarna.
Övrigt:
 Ett tips är att man ber om reflexkoppel och klicker hos SFR som finns för att
delas ut.
 Förslag att man lägger ut foto på nyutbildade instruktörer på hemsidan.
(Detta läggs in i lärare policy).
 Mötet diskuterar att det är brist på instruktörer på många av klubbarna.
Marie informerar om hur det går till med avtalsinstruktörer och vilken
fördel det kan ha för klubbar som har dåligt med aktiva instruktörer.

Mötet diskuterar belöningssystem och Jeanette från Tidaholm Bk förklarar
deras bonussystem


Medlemsmöte beslutade att det kommer gå en buss upp till kongressen 2018
där alla ordf. får åka med. Övriga kostnader 3500/pers

Nästa KUL-möte:
Nästa möte blir torsdag den 19/4 2018 klockan 18.30 på Tidaholm Bk .
Mötet avslutas klockan 20.35 och Marie tackar för visat intresse.
Vid pennan:
Annelie Karlsson Karjalainen

