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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för  

hundars mentalitet (KHM) den 30 januari 2012 

 

Närvarande: 

Ledamöter: Mats Stenmark, Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist, Ken Lundahl, Maritha 

Östlund-Holmsten  

 

Adjungerade: Brith Andersson, Curt Blixt, Katja Grandinsson, Åsa Lindholm, Helena Skarp, 

Ulf Uddman (t.o.m. § 9) 

 

Vid protokollet: Helena Rosenberg 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Mats Stenmark hälsade samtliga välkomna till årets första möte i kommittén, som 

från årsskiftet delvis har ny sammansättning. Maritha Östlund-Holmsten, ledamot, 

tillsammans med adjungerade Curt Blixt, sakkunnig i hundars mentalitet, och Katja 

Grandinsson, Sveriges lantbruksuniversitet hälsades särskilt välkomna. Därefter förklaras 

mötet öppnat och en presentationsrunda hölls. 

 

Ordförande informerade kort om formerna för arbetet inom kommittén och om att handlingar 

ska vara sekreteraren till handa senast en vecka före aktuellt möte.  

 

Noterade KHM informationen. 

 

§ 2 Val av justerare 

Liz-Beth Liljeqvist utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, 7/2011, lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 5 Resultatrapporter 

I ärendet förelåg rapport avseende perioden november 2011 innehållande årsbudget för 2011, 

vilka föredrogs av ordförande. 

 

KHM noterade rapporten och lade den till handlingarna. 

 

 

§ 6 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

a) Arrangörer och banor 

I ärendet förelåg uppgift om kontaktpersoner för respektive arrangörer av BPH.  

Sex av sju arrangörer är utsedda men en bana/arrangör norr om Stockholm är ännu 

inte fastställd. Diskussion pågår med intresserade.  
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KHM noterade informationen och uppdrog åt Curt Blixt och Helena Rosenberg att 

arbeta vidare med att anlita en sjunde arrangör. 

 

b) Utbildning av beskrivare/testledare 

För kännedom förelåg deltagarförteckning över vårens utbildning av beskrivare och 

testledare. Samtliga kursdeltagare har fått studiematerial i form av Regler för BPH, 

Utförandebeskrivning, Materielbeskrivning och Beteendedefinitioner samt filmsnuttar. 

Delar av materialet kommer att läggas på SKKs webbplats. 

 

Utbildningstillfällena hålls på Bjuvs BK, 9−11 mars, 23−25 mars och 13−15 april 

2012. Provhundar av olika raser har tagits ut och dessa kommer få sina beskrivningar 

officiellt registrerade i den mån det är möjligt.  

 

KHM noterade informationen och gav KHMs utbildningsgrupp för BPH, Curt Blixt, 

Ken Lundahl och Helena Rosenberg, i uppdrag att arbeta vidare med utbildningen.  

 

c) Marknadsföring 

I ärendet förelåg ”BPH-info, tidsplanering”. Åsa Lindholm och Helena Rosenberg 

redogjorde för det arbete som pågår, tillsammans med SKKs marknadsavdelning, för 

att färdigställa informationsmaterial.   

 

KHM noterade informationen och beslutade att ge Åsa Lindholm och 

Helena Rosenberg i uppdrag att fortsätta jobba vidare med materialet enligt den 

föreslagna planen. 

 

d) Sammanfattande beskrivning 

I ärendet förelåg ett reviderat förslag till dokumentet ”BPH − sammanfattande 

beskrivning”. Dokumentet avser att ge beskrivarens subjektiva bedömning av hundens 

personlighet och kommer att ges till hundägaren efter genomförd BPH. Dokumentet 

ska även redovisas på SKKs onlinetjänst Avelsdata.  

 

Under punkten hölls en lång diskussion angående den fördjupade genomgång som 

BPHs regelverk föreskriver. Fördjupad genomgång kan bli aktuell med hänsyn till 

hundens eget välbefinnande, omvärldens krav på samhällsanpassade hundar eller 

gällande lagstiftning. Framförallt avses överdrivna rädslereaktioner eller stor 

aggressivitet.  

 

KHM konstaterade att: 

- utbildningen av beskrivare måste säkerställa en så god samsyn som möjligt 

gällande hantering/användande av den fördjupade genomgången. 

- SKK ska erhålla och registrera information i de fall fördjupad genomgång har 

hållits och orsaken till det.  

- konsekvenserna av förfarandet ska utredas. 

 

KHM beslutade därefter att: 

- uppdra till Curt Blixt och Helena Rosenberg att ta fram underlag för utbildning 

avseende den fördjupade genomgången 
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- tillfråga SKKs Avelskommitté och Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté om 

vilka konsekvenser registrering av ”fördjupad genomgång” kan få för registrering 

av valpkull och annonsering på Köpahund.se, men också ur ett mer allmänt 

perspektiv då SKK får vetskapen om enskilda hundars mentalitet 

 

- bordlägga frågan till svar inkommit från berörda kommittéer.  

 

 

e) Detaljbudget 

I ärendet förelåg detaljbudget för införande av BPH. Ulf Uddman redogjorde för 

dokumentet och över SKKs IT-avdelnings omkostnader avseende projektet. 

 

KHM beslutade att godkänna budgeten.  

 

f) Premiesystem till uppfödare 

Förelåg det förslag till premiesystem för BPH som presenterades vid KHM 7/ 2012, § 

189f. Risk att premiesystemet inte kan införas till den officiella starten föreligger.  

 

KHM beslutade att införa premiesystem för uppfödare om så är möjligt. Annars 

senareläggs införandet.  

 

g) Anmälan om beskrivningstillfälle BPH 

Förelåg anmälan från följande arrangörer: 

- Svenska Terrierklubben, Bjuv 

- Hunduddens Träningscenter, Stockholm 

- Nykvarn lokala KK, Södertälje 

 

KHM beslutade att godkänna samtliga beskrivningstillfällen och att samtidigt 

uppmana arrangörerna att redovisa tillfällena på sina webbplatser. Information om 

datum för beskrivningar kommer också redovisas/länkas till från www.skk.se. 

 

KHM noterade att anmälan om beskrivningstillfälle ska vara SKK/KHM tillhanda 

senast tre veckor innan aktuell beskrivnings datum.  

 

 

§ 7 Delegeringsordning 

Förelåg delegeringsordningen för KHM. Efter diskussion och genomgång av kommitténs 

arbetsuppgifter och prioriterade områden för verksamheten 2012-2013 beslutade KHM 

följande: 

- att be SKK/CS om att få göra smärre justeringar i delegeringsordningen 

- att uppdra till Ulf Uddman att se över formuleringen om KHMs ansvar gällande 

regelverk för Korning 

- att vid kommande möte diskutera behovet av nyhetsbrev till funktionärer, 

förtroendevalda och medlemmar inom kommitténs ansvarsområde. 

  

 

§ 8 Assistanshundar 

Minnesanteckningar från möte mellan Lars Gordér, Hjälpmedelsinstitutet (HI), och Helena 

Rosenberg, SKK, förelåg tillsammans med processbeskrivning för utbildning av 

assistanshundar. Ulf Uddman och Helena Rosenberg redogör kort för det regeringsuppdrag HI 

http://www.skk.se/
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fick 2009 och som avser att öka användandet av assistanshundar. Projektet syftar också till att 

utvärdera i vilken utsträckning insatser av dessa hundar kan fungera som komplement eller 

alternativ till andra insatser för personer med funktionsnedsättning. HI administrerar 

försöksverksamheten och Socialstyrelsen utvärderar försöket. SKK ingår som en av parterna i 

projektet och föreslås få uppdraget att bland annat anordna lämplighetstest, examination och 

återtest för assistanshundar samt certifiering av instruktörer verksamma inom området. SKKs 

uppdrag gäller från och med 2013.  

 

KHM noterade informationen med stort intresse och beslutade att ge Ulf Uddman, Helena 

Rosenberg och Curt Blixt uppdrag att arbeta vidare med projektet. KHM avser att följa 

arbetet kontinuerligt.  

 

 

§ 9 SIS – Vårdhundar 

I ärendet förelåg bilagor och mejlväxling avseende framtagande av en formell svensk standard 

för vårdhund. Projektet drivs av Swedish Standard Institute, SIS, och SKK är en av de cirka 

15 organisationer, föreningar och företag som deltar. Ulf Uddman och Helena Rosenberg 

redogjorde kort för uppdraget som hittills till största delen finansierats via Allmänna 

arvsfonden. 

 

Vårdhunden används bland annat inom äldrevård, demensvård och vid rehabilitering av 

personer med förvärvad hjärnskada. Genom att göra en formell svensk standard önskar man 

kvalitetssäkra alla insatser med vårdhund. SKK föreslås erbjuda och utforma lämplighetstest 

samt diplomering och återtest för vårdhundar.  

 

KHM noterade informationen med stort intresse och beslutade att ge Ulf Uddman, Helena 

Rosenberg och Curt Blixt uppdrag att arbeta vidare inom SIS-projektet tillsammans med 

övriga deltagare. KHM avser att följa arbetet kontinuerligt.  

 

 

§ 10 Information 

a) Ordförande 

- - - 

 

b) Ledamöterna 

Liz-Beth Liljeqvist informerade om att Curt Blixt visade praktisk tillämpning av 

Beteende- och personlighetsbeskrivning, BPH, vid MyDog i Göteborg, januari 2012.  

Liz-Beth Liljeqvist meddelade vidare att Västra KK kommer att anordna en 

avelskonferens i mars 2012 där man bland annat kommer att ha BPH, särskilda 

rasspecifika domaranvisningar och rasspecifika avelsstrategier på dagordningen.  

 

c) Ken Lundahl informerade om att arbetet med praktiska arrangemangen kring BPH-

utbildningarna i Bjuv pågår för fullt. Intresset är stort bland hundägare att medverka 

med sin hund under utbildningshelgerna. 

 

Cilla Hamfelt rapporterade om att hon deltagit vid Svenska Spaniel och 

Retrieverklubbens avelskonferens och informerat om BPH. 

 

d) VD 

- - - 
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e) Sekreteraren 

Helena Rosenberg informerade om temautbildningen för avelsfunktionärer, ”Allt du 

vill veta om hundars mentalitet”, som kommer att genomföras den 21−22 april i 

Upplands Väsby. Representanter från KHM inbjuds att delta. Moderator blir Staffan 

Thorman.  

 

f) Adjungerade 

Katja Grandinsson meddelade att Svenska Collieklubben, enligt den reviderade 

projektplanen för” Mentalt sund collie”, under kommande vecka får skattade 

avelsvärden avseende rasens mentalitet. Värdena kommer att redovisas på klubbens 

webbplats.  

 

Brith Andersson informerade om att reglerna för Korning nu fastställts. Viss 

dataprogrammering pågår.  

 

Helena Skarp informerade om att djurskyddsutredningen har presenterats och att den 

kommer att gå på remiss. Utredningen förväntas påverka hundägande/verksamhet i 

relativt stor utsträckning men innehåller få/inga detaljer avseende hundars mentalitet.  

 

Helena Skarp meddelade vidare att en ny avelsbok är under framtagande.  

 

 

§ 11 Information om oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redovisade en sammanställning för perioden januari−december 2011.  

KHM noterade informationen. 

 

§ 12 Redovisning av bidragsberättigad konferens 

Svenska Brukshundklubben har till Svenska Kennelklubben inkommit med redovisning från 

genomförd bidragsberättigad konferens för mentalbeskrivare. Förelåg även begäran om 

utbetalning av ekonomiskt bidrag. 

 

KHM uttalade sin uppskattning till SBKs tillvägagångssätt att geografiskt sprida 

konferensens genomförande i syfte att möjliggöra för beskrivarna att delta. Konferensen har 

genomförts i Ronneby 2011-05-21--22, Timrå 2011-06-11--12 samt Södertälje 2011-09-11--

12. 

 

Beslutade KHM att godkänna erhållen redovisning för utbetalning av ekonomiskt bidrag, 

med max 75 % av kostnaden, dock högst 75 000 kronor. 

 

§ 13 Exteriörbeskrivning där beskrivare deltagit med egen hund 

I ärendet förelåg resultatlista avseende exteriörbeskrivning med tre deltagande hundar, där två 

exteriörbeskrivare tjänstgjort. En av beskrivarna har deltagit med två egna hundar samtidigt 

som denna tjänstgjort som beskrivare för den tredje.  

 

Beslutade KHM att bordlägga ärendet och begära in en redogörelse från aktuell beskrivare 

visavi de etiska regler och riktlinjer för samtliga kategorier av funktionärer som formulerats i 

dokumentet ”Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben”.  
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§ 14 Protokoll 

För kännedom föreligger SKK/CS protokoll 6/11. 

 

KHM noterade protokollet. 

 

§ 15 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 

Inget inkommet. 

 

§ 16 Kopia för kännedom 

a) Artikel: Applied Animal Behaviour Science: Breeding dog for beauty and behaviour: 

Why scientists need to do more to develop valid and reliable behaviour assessments 

for dogs kept as companions. King et al.  

 

Förelåg även kommentar avseende artikeln från KHMs f d ledamot Staffan Thorman, 

som är kommittén behjälplig med yttrande och framtagande av aktuella 

forskningsartiklar.  

 

b) Regeringsbeslut: Uppdrag i fråga om tjänstehundar.  

 

Regeringen uppdrar till Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen att utveckla sin samverkan 

i frågor som rör tjänstehundsavel. Myndigheterna uppmanas att inrätta en 

samverkansgrupp med andra berörda statliga myndigheter och organisera kontaktformer 

med branschorganisationer och privata uppfödare.  

  

 

§ 17 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKK:s webbplats 

och/eller i Hundsport Funktionär 

 

KHM beslutade att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 

justerat.  

 

§ 18 Nästa möte 

KHM beslutade om följande mötesdatum för 2012: 4 april, 22 maj, 22 augusti, 3 oktober och 

28 november. Vid behov kan telefonmöte tillkomma.  

 

 

§ 19 Mötet avslutas 
Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och avslutade därefter 

mötet. 

 

 

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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Vid protokollet: 

 

 

 

Helena Rosenberg 

 

Justeras: 

 

 

 

Mats Stenmark Liz-Beth Liljeqvist 

Ordförande  Justerare 


