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Bakgrund
Svenska Brukshundklubben har uppdraget att ge alla hundägare som söker sig till SBK en
grundläggande hundägarutbildning. Genom detta bidrar vi till en god hundhållning i samhället och
stärker hundens position som ”människans bästa vän”.
Våra instruktörer åtar sig kursverksamhet på sin fritid, att hålla kurs är en del i hundintresset. Det
medför naturligtvis att instruktörer prioriterar hur stor del av fritiden som man kan satsa på
kursverksamhet i förhållande till övrig SBK verksamhet.
SKK - Kennelfullmäktige tog 1999 beslut att hundägare skall erbjudas plats på valpkurs inom 3
månader. Ansvaret att genomföra detta uppdrogs till SBK med hjälp av läns- och specialklubbar.
Den privata marknaden tar emot alltfler hundägare och Brukshundklubben har inte längre en självklar
roll som utbildare av hundägare. För att vi ska rekrytera nya medlemmar och utveckla den breda
verksamhet som vi har, behöver vi arbeta för att hundägare ska motiveras vara aktiva i våran
organisation. Vi behöver ha ett rikt utbud av kurser. Vi behöver ta emot nya medlemmar med glada
och positiva attityder. Vi behöver visa på hur roligt det är att vara aktiv med hund i Brukshundklubben.
Genom att satsa på avtalsinstruktörer i hundägarutbildningen skapar vi en möjlighet att avlasta de
ideella instruktörerna och ändå tillgodose behovet av grundutbildning. Våra ideella instruktörer kan då
själva välja vilken typ av kurser de önskar leda. Detta kan förhoppningsvis leda till ett ökat utbud av
fortbildning och att vi därmed behåller våra medlemmar och att fler människor väljer hunden som
hobby.
Goda exempel på klubbar som ökat medlemantalet genom Avtalsinstruktörer är:
•

Svalövs Brukshundklubb

•

Växjö Brukshundklubb

•

Helsingborgs Brukshundklubb

•

Nedansiljans Brukshundklubb

•

Waxholms Brukshundklubb
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Kvalifikationer för avtalsverksamhet
1. Medlem i Svenska Brukshundklubben.
Medlemskap i Svenska Brukshundklubben är obligatoriskt.
2. Rekommendationer från lokalklubb/distrikt
Till ansökan bifogas rekommendationer från lokal eller regional hundägarutbildningssektor styrkt
av styrelsebeslut. Rekommendationerna ska bygga på flera års kvalitativt ideellt arbete som
instruktör/lärare inom SBK.
3. Referens
Referenser ska uppges från tre personer som är aktiva i den sökandes lokala klubb.
4. Utbildad inom SBK
Lägsta krav för att söka som avtalsinstruktör är instruktör allmänlydnad med flera års erfarenhet
av kursverksamhet. Avtalsinstruktören ska inneha Svenska Brukshundklubbens bevis eller
certifikat. Kopia på instruktörsbevis/certifikat eller lärarcertifikat bifogas ansökan.
5. FA- eller F-skattsedel.
Instruktören/läraren ska driva firma och inneha FA- eller F-skattsedel, denne har därmed
ansvaret för inbetalning av sociala avgifter, skatter och moms.
Instruktör/lärare ansvar för att det på faktura framgår att denne har FA/F-skattsedel. Alternativt
ska kopia på FA/F-skattsedel lämnas till beställare.
6. Centralt ramavtal
Instruktör/lärare tecknar ett centralt ramavtal med förbundet. Denne agerar utifrån att vara en
företrädare för SBK. Det medför att SBKs riktlinjer, utbildningsplaner och policy ska följas. Det
centrala avtalet innebär ett stöd både för avtalsinstruktör och lokalklubb.
7. Lokalt uppdragsavtal och periodavtal
Ett uppdragsavtal och bilagt periodavtal tecknas med klubb innan kursverksamhet startar. En
instruktör/lärare kan skriva uppdragsavtal med flera lokalklubbar under förutsättning att
ramavtal finns. Uppdragsavtal tecknas med klubbens/distriktets officielle firmatecknare.
Syftet med uppdrag- och periodavtal är att klubben och instruktören/-läraren är överens om
formerna för samarbetet och ersättning.
Periodavtal tecknas för en kurs, en termin eller ett år utifrån lokalklubbs/distrikts behov. Syftet
med periodavtalet är att öka tryggheten för såväl avtalande klubb/distrikt som för
instruktör/lärare och att båda parter därigenom kan planera sin verksamhet. Periodavtal behöver
inte insändas till förbundet.
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Kursansvar
•

All kursverksamhet är lokalklubbens ansvar oavsett om instruktören/läraren är betald eller ideell.
Lokalklubb och instruktör/lärare kommer överens om administrativa regler runt kursen, lokala
riktlinjer för kursen, litteratur, samarbete med Studiefrämjandet o.s.v. Såväl lokalklubb som
instruktör/lärare är ansvariga för att kursverksamheten bedrivs enligt SBK:s centrala riktlinjer och
policys.

•

Lokalklubb ansvarar för all administration runt kursverksamhet.
Om lokalklubb önskar uppdra åt instruktör/lärare att administrera inbjudan, PM med kursstart,
kursprogram o.s.v. skall detta anges i periodavtal.

•

Inbetalning av medlems- och kursavgift sker till lokalklubb. Deltagarförteckning skickas till kassör
(för kontroll av kursavgift).

•

Alla kurser oavsett om instruktören/läraren är betald eller ideell kan genomföras som
studiecirklar efter överenskommelse med Studiefrämjandet. Cirkelledare (instruktör/lärare)
ansvarar alltid för att deltagarlista är riktigt ifylld och underskriven och att den returneras till Sfr
efter kurs.

•

För information om riktlinjer och policys inom hundägarutbildningen, se hemsidan
www.brukshundklubben.se
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Centralt ramavtal

Bilagor:
Meritförteckning
Rekommendationsbrev från lokalklubb/distrikt
Kopia på instruktörsbevis, diplom eller lärarcertifikat

Svenska Brukshundklubben, Box 4, 123 21 Farsta, upprättar härmed ett ramavtal med
SBK instruktör och/eller SBK lärare:
Namn……. ……………………………………………………..………………………Pers nr …………………...………….……….
Adress………………………………………………………………………………………………….………………..………………….…
Post nr …………….……………Ort ……………………………………………………………………………….……………………..
Tel. dagtid ………………………………….…..……….. Tel. kväll ……………………………………..………………………...
Mobil tel ……………………………………...………………………….
Innehar F-skattsedel nr ……………………………….……..…FA skattsedel……………………………………………...
Medlems nr……………………………….……….….…..
E-mailadress………………………………………...………………………………………………………………………………..….
Utbildad till: SBK instruktör  Instruktör allmänlydnad  Instruktör rallylydnad 
Instruktör bruks-/tävlingslydnad  Instruktör agility  Instruktör specialsök
Utbildad till: Lärare i hundtjänst  SBK Lärare  Lärare allmänlydnad  Lärare agility 
Lärare rallylydnad  Lärare bruks-/tävlingslydnad  Lärare specialsök
Annan lärare…………………………………………………………….

Utbildningsprofil, följande gäller:
Pedagogik
Pedagogiken skall hållas enligt folkbildningens pedagogik - studiecirkelmetodik.
Följande meningar utgör en ram för arbetssättet:
• Deltagarinflytande
• Individanpassad utbildning
• Coachande förhållningssätt
• Aktiv inlärning
• Lyssna till kursdeltagaren
• Uppmuntra och bekräfta framgångsrika arbetssätt
• Rådgivning för att tillrättalägga oönskade arbetssätt, problemlösning
• Se varje individ utifrån dess förutsättningar

Hundkunskap
Utbildningen av hunden skall följa SBK:s policydokument.
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Följande meningar utgör en ram för arbetssättet:
• Tolkning av hunds egenskaper, utifrån analysinstrumentet, utgör grunden för hur
hundägaren påverkar sin hund.
• Relationsmodellen, enligt Kenth Svartberg, utgör grunden för relationsarbete som grundas
på trygghet, samarbete och bestämmande över hund.
• Inlärning och träning görs i enlighet med policy för hundhållning och vår relation till hunden
vid uppfostran, utbildning och träning.

Kompetensutveckling
Avtalsinstruktören/-läraren är ansvarig för att vidareutveckla sig och vara väl uppdaterad i de
inlärningsmetoder och arbetssätt som utgör grunden för en belöningsbaserad träning med hund och
ett coachande förhållningssätt till människor.

Förhållningssätt och attityder
Instruktörens/-lärarens förhållningssätt till både hund och människa skall genomsyras av rättvisa,
omtanke, välvilja, ambition och ansvar. Instruktör/lärare har ett omfattande ansvar i förhållande till
hund, människa och samhälle. Ett gott omdöme samt förnuftiga handlingar och beslut är nödvändigt
för att instruktör/lärare skall upprätthålla förtroende och ansvar såväl inom SBK organisationen som
gentemot samhället. Om instruktör/-lärare bryter mot stadgar, allmän lag eller organisationens
riktlinjer i väsentlig grad, äger SBK rätt att avstänga denne från fortsatt verksamhet.

Uppsägning
I avtal överenskomna riktlinjer, förhållningssätt och attityder utgör grunden för verksamhet som
avtalsinstruktör/-lärare. SBK förbundet kan säga upp detsamma med omedelbar verkan, vilket gör att
avtal med lokalklubb samtidigt upphör att gälla utan föregående uppsägning. Skäl för uppsägning
skall alltid anges.
Tvist rörande tillämpningen och tolkningen av detta avtal skall avgöras av Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. För den händelse
tvisteföremålets värde överstiger 10 basbelopp skall tvisten avgöras enligt Reglerna för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Oavsett utgången i tvisten skall avtalsinstruktör/-lärare dock
inte åläggas svara för SBK´s kostnader med mer än två basbelopp.
Övriga tillägg i ramavtal:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avtalet gäller fr o m ………………….…………….….…… t o m …………………………………. (Dock längst i tre år).
Detta avtal är upprättat i två lika lydande exemplar, varav avtalsinstruktör/-lärare och SBK:s
förbundskansli erhållit var sitt.
Ort…………………………………………….…datum……………… Ort………………..……….…………datum…………………

………………………………………………………….……...…

………………………………………………………….……...…

Avtalsinstruktör/-lärare

Svenska Brukshundklubben , handläggare Hunägarutbildningen

..……………………………………………………….…………

………………………………………………………….……...…

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Uppdragsavtal
Uppdragsavtal upprättas mellan distrikt/lokalklubb och avtalsinstruktör/-lärare vilken i enlighet med
detta avtal och gällande periodavtal håller kurs mot ersättning.
Lokalklubb/distrikt…….………………………………………..……………………………………………….….….……….…….
Adress………………………………………………………………………………………….…………..……………….…….…………
Post nr ……………..…………………Ort …………………………………………………………………….……….…….…...…….
Avtalet upprättas med distriktets/klubbens firmatecknare………………….……………………….……………
Tel. dagtid ………………………………………..……….. Tel. kväll ……………………….……………………..….…….……
Avtalsinstruktör/-lärare
Namn……..…………………………………….……………………Pers nr ………………………………………….…………….….
Adress…………………………………………………………………………………………….……………………………....………….
Post nr …………………….…………Ort ………………………………………………………………..…………….….….……..….
Tel dagtid ………………………….………………….. Tel kväll ………………………………………..…………….………....…
Mobil tel ……………………………………………………………………
Innehar F-skattsedel nr ………………….…………….……. FA-skattsedel…………………………..…………………..

Utbildad till: SBK instruktör 
Instruktör allmänlydnad 
Instruktör bruks-/tävlingslydnad 
Instruktör agility 

Instruktör rallylydnad 
Instruktör specialsök 

Utbildad till: Lärare i hundtjänst  SBK Lärare  Lärare allmänlydnad  Lärare agility 
Lärare rallylydnad  Lärare bruks-/tävlingslydnad 
Lärare specialsök 
Uppdragsavtal tecknas mellan ovanstående parter från och med …………………………………………………...
Avtalet löper vidare fram till att någon part säger upp detta, eller fram till att ramavtalet förfallit.
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Ersättning utgår mot räkning och betalas:
 per kurs med kronor ……………….…………… inklusive moms.
 per timme med kronor ………………..………. inklusive moms.
 reseersättning utgår med kronor …………………./mil …………………………………...
All kursverksamhet är den lokala klubbens ansvar. Det innebär att avtalsinstruktör/-lärare inte kan
ställa andra krav på appellplaner, klubblokaler, service och träningsmaterial än vad lokalklubben
såsom ideell förening kan erbjuda. En ömsesidig hjälpsamhet, där båda parter strävar efter att i
första hand erbjuda kursdeltagare en bra utbildningsmiljö och god kvalité på utbildningen, skall
genomsyra verksamheten. Det åligger avtalsinstruktör/-lärare att lämna klubbområde och lokaler i
gott skick.
Båda parter skall sträva efter ett gott samarbete. Förtroende, ansvar och lojalitet mot organisationen
måste råda i kommunikationen mellan parterna.
Det åligger avtalsinstruktör/-lärare att hålla sig uppdaterad om centrala riktlinjer, utbildningsplaner
m.m. samt att kontinuerligt delta i centralt anordnade verksamheter för avtalsinstruktör/-lärare.
Avtalet gäller tills vidare, eller så länge ramavtal med SBK´s centralförbund är tecknat. Uppsägning av
avtalet skall göras i samband med periodavtals upphörande eller med minst tre månaders
uppsägningstid.
I avtal överenskomna riktlinjer, förhållningssätt och attityder utgör grunden för verksamhet som
avtalsinstruktör/-lärare. SBK förbundet kan säga upp detsamma med omedelbar verkan i följd varav
med lokalklubb tecknade avtal samtidigt upphör att gälla utan föregående uppsägning. Skäl för
uppsägning skall alltid anges. Efter uppsägning av ramavtal förbinder sig SBK´s förbundskansli att
omgående underrätta berörd lokalklubb härom.
Tvist rörande tillämpningen och tolkningen av detta avtal skall avgöras av Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat skiljeförfarande. För den händelse
tvisteföremålets värde överstiger 10 basbelopp skall tvisten avgöras enligt Reglerna för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Oavsett utgången i tvisten skall avtalsinstruktör/-lärare dock
inte åläggas svara för SBK:s kostnader med mer än två basbelopp
Övriga överenskommelser:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……
Om någon av parterna bryter mot ovanstående har motparten rätt att häva uppdragsavtalet.
Båda parter, lokalklubb och instruktör/lärare är ense om avtalet.
Avtalet upprättat i två likalydande exemplar varav klubb/distrikt som tecknar avtal samt
avtalsinstruktör/-lärare erhållit var sitt. Om särskilt skäl föreligger ska uppdragsavtal kunna visas upp
för centralförbundet.
Avtalet kompletteras med periodavtal enligt bilaga.
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Avtalet godkänns:
Ort ………………………………………………………datum ……………………….…………………
………………………………………………………..……..…………
Avtalsinstruktör/-lärare

…………………………...……………………………………
Distrikts/Lokalklubbs firmatecknare

………………………………………………………….……...………

..……………………………………………………….……..

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Bilaga till uppdragsavtal

Periodavtal
Förutsättning för tecknande av periodavtal, är att centralt ramavtal samt lokalt/regionalt
uppdragsavtal tecknats.
Avtal gällande från och med: ………………………………..….…till och med ………………………....…..…………
Avtalsinstruktör/-lärare (namn)……………………………….förbinder sig att mot ersättning enligt
gällande uppdragsavtal arbeta åt lokalklubb/distrikt ………………………………………….……..………………
Typ av kurs:
1. …………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
omfattning, antal timmar/antal gånger...………………………………..……………………………………………………
antal deltagare…………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
omfattning, antal timmar/antal gånger...………………………………..…………………………………….………………
antal deltagare……………………………………………………………………………………………………….…………………….
3. …………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
omfattning, antal timmar/antal gånger...………………………………..…………………………………………….………
antal deltagare…………………………………………………………………………………………………………………….……….
4. …………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
antal deltagare………………………………………………………………………………………………………………….………….
I uppdraget ingår:
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Vägleda medhjälpare, handledare/ blivande instruktör



Individuell träning/problemlösning
Ersättning betalas per timme med kronor ……………………………………………..……………..



Uppdragsgivande klubb önskar företrädesrätt på avtalsinstruktör/-lärare innan denne
åtar sig uppdrag på annan klubb.



Avtalsinstruktör/-lärare ges företräde till utökad omfattning av ekonomiskt ersatt
kursverksamhet innan avtal upprättas med annan instruktör/lärare.

Vid kortvarig sjukdom:
 ansvarar klubben för att vikarierande instruktör håller kurs.
 ansvarar avtalsinstruktör/-lärare för att kursdeltagarna får kompletterande utbildning.
Administration av kurs sköts av:
Klubb

Avtalsinstruktör/-lärare

Inbjudan och PM med kursplan





Kontakt Studiefrämjandet





Litteraturbeställning





Övriga överenskommelser: ………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Om någon av parterna bryter mot ovanstående har motparten rätt att häva avtalet.
Innan ny period påbörjas skall parterna ha skrivit under ett nytt periodavtal som bilaga till
uppdragsavtalet.
Båda parter, lokalklubb och instruktör/lärare är ense om avtalet.
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav klubb/distrikt som tecknar avtal och
avtalsinstruktör/-lärare tagit var sitt.
Avtalet godkännes:
Ort …………………………………………………………..

datum ………………………………………………….

…………………………………………………………………

……....……………………………………...……………

Avtalsinstruktör/-lärare

Distrikts/Lokalklubbs firmatecknare

………………………………………………………………….

………………………………………………………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

11

