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Centralt ramavtal förnyelse  
 

 
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 
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Hundkunskap 
Utbildningen av hunden skall följa SBK:s policydokument.  

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                       Therese Strate, Utbildningsansvarig 


