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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2014-01-29 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten (ordf.), Stefan Björkman, Anette Erlandsson, Liz-Beth 
Liljeqvist (§ 5-§ 19), Ken Lundahl och Susanne Vähäniitty (§ 5-§ 19) 

Adjungerade: 

Brith Andersson, Curt Blixt, Helena Frögéli, Cilla Hamfelt, Åsa Lindholm, Sofia Malm och 
Ulf Uddman 

Anmält förhinder: 
Katja Nilsson  

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 
KHMs nytillträdde ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande 
välkomna och då särskilt de nya ledamöterna i kommittén. Därefter förklarade hon 
mötet öppnat.  
 

§ 2 Val av justeringsperson 

 

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Den föreslagna dagordningen fastställdes efter vissa justeringar i punkternas ordning. 

 

§ 4 Föregående protokoll 
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Protokoll nr 5-2013 från KHMs sammanträde 2013-11-26 förelåg.  
 
I § 76 d) beslutades att Anne-Chaterine Edoff skulle tillfrågas om att ingå i 
Antagningsgruppen för BPH och att Liz-Beth Liljeqvist därmed skulle entledigas. Anne-
Chaterine Edoff har tackat ja till förfrågan och beslutet från föregående protokoll är 
därmed verkställt. 

 

Texten i § 77 c) tredje stycket anger att Försvarsmakten kommer att registrera sina 
hundar i Tyskland vilket inte stämmer. KHM korrigerade skrivningen till att ange att 
Försvarsmakten har skickat en förfrågan till Welt Union Schäfer Verein i Tyskland om 
att få registrera sina hundar där. 

 
Med ovanstående kommentarer lades protokollet till handlingarna. 
 
 
§ 5  Ekonomiska rapporter 

 

Ekonomisk rapport för KHM, ekonomisk rapport för BPH och budgetförslaget för KHM 
förelåg. 

 

Kommittén gick igenom samtliga dokument och konstaterade att KHMs ekonomiska 
rapport totalt sett är väl i balans.  

 

Mindre korrigeringar i KHMs budget kan komma att göras inom kort och kommittén 
kommer därför att gå igenom budgeten för kommande verksamhetsperiod vid 
nästkommande sammanträde.  

 

§ 6  BPH 

 

a) Information 

Curt Blixt förevisade kommittén en film om BPH, framtagen för testledare, av 
Curt Blixt, Ken Lundahl och Helena Frögéli vilket var ett bra tillfälle för 
ledamöterna att diskutera de olika delarna i beskrivningen. Därefter 
förevisades kommittén delar av den Power Pointpresentation som 
sammanställts av Kenth Svartberg inför 2013 års återträff för BPH-beskrivare.  
Klubbarna har möjlighet att arrangera BPH både på helger och på vardagar men 
statistiken visar att en stor del av hundarna beskrivs på helger. Generellt sett 
beskriver arrangörerna färre hundar än vad som var målsättningen från början 
vilket förhoppningsvis kommer att förbättras över tid. Totalt har 2 547 hundar 
deltagit på BPH under 2012 och 2013. De allra flesta (96 %) har genomfört 
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beskrivningen med skott vilket är ett valfritt moment. Vidare redogjorde Curt 
Blixt för hur vanliga olika reaktioner är samt hur faktorer som ålder, kön och 
rasskillnader påverkar hundars beteende. 

 

b) Befintliga banor, testledare och beskrivare 
Helena Frögéli och Curt Blixt redovisade förteckningar över befintliga banor i 
Sverige, hur fördelningen ser ut just nu och inom vilka landområden det skulle 
vara önskvärt att starta upp fler banor. 
 
Kommittén tog del av en lista på verksamma beskrivare och testledare. 
 
KHM uttryckte att en spridning av banorna och tillgång till testledare och 
beskrivare över hela landet är positivt för utvecklingen av BPH. Det är i 
dagsläget relativt få banor i norra landsänden. 
 

c) Genomförd återträff för beskrivare och arrangörer 
Den 23-24 november 2013 ägde en återträff för BPH-beskrivare och arrangörer 
rum norr om Stockholm. Helena Frögéli redogjorde för den sammanställning 
kommittén hade fått ta del av från utvärderingen av återträffen. 
Utvärderingarna visade att deltagarna var nöjda med helgen och ansåg sig ha 
fått med sig nyttiga erfarenheter därifrån. En inkommen synpunkt man ska 
fundera vidare på är om tiden går att nyttja ännu mer effektivt utan att det blir 
alldeles för pressat schema för deltagarna.  
 

d) Långsiktig plan för BPH-verksamheten 
Den långsiktiga plan som är skapad för verksamheten inom BPH gicks igenom. 
Planen innehåller verksamheten i grova drag som är tänkt att äga rum under 
kommande 5-årsperiod såsom utbildningar, kvalitetssäkring och utvärderingar. 
Ledamöterna var överens om att den långsiktiga planen är bra uppställd och 
genomförbar. Ulf Uddman påpekade att KHM har möjlighet att justera planen 
under tiden samt omfördela de pengar som nu finns budgeterade för 
respektive år och verksamhet i planen. 
 
KHM noterade den långsiktiga planen för BPH-verksamheten och har 
ambitionen att efterleva såväl den föreslagna budgeten som 
verksamhetsplanen. Kommittén konstaterade att det bör vara nära förestående 
med planering av datum och andra detaljer kring den planlagda verksamheten 
och beslutade att närmare planering ska ske på KHMs kommande 
sammanträde.  
 

e) Kommande återträff för beskrivare 
 
KHM beslutade att årets återträff för BPH-beskrivare ska arrangeras den 22-23 
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november 2014 i Märsta. 
 

f) Regionala konferenser för testledare 
Enligt plan ska tre regionala konferenser för testledare genomföras på olika 
platser i landet under 2014. Kommittén diskuterade uppslag till dessa 
konferenser.  
 
KHM uppdrog till Curt Blixt och Ken Lundahl att utgöra basen i en arbetsgrupp 
som ska ta fram ett första förslag till genomförande av konferenserna till 
kommande sammanträde med kommittén.  
 
 

g) Förslag till fortsatt utvärdering av BPH 
Helena Frögéli och Curt Blixt redogjorde för det framlagda förslaget till fortsatt 
utvärdering av BPH. Förslaget innehåller bland annat utvärdering av 
spindeldiagramsberäkningar, tillförlitlighet, genetiska analyser och redovisning 
av BPH-data och är tänkt att påbörjas under 2015. 
 
Curt Blixt redogjorde för behovet av att utvärdera BPH under både 2015 och 
2016 och varför alla de presenterade delarna i utvärderingen är nödvändiga. 
Ledamöterna var överens om att det är av stor vikt att genomföra de tekniska 
utvärderingarna likväl som de genetiska analyserna innan man påbörjar 
eventuella justeringar. 
 
KHM beslutade att förslaget till fortsatt utvärdering av BPH ska fortgå enligt 
framlagd plan. Kommittén beslutade att uppdra till Kenth Svartberg, som var 
vidtalad sedan innan, att utvärdera spindeldiagramsberäkningar för BPH. 
 
Från Kennelfullmäktige, KF, 2013 hade KHM fått i uppdrag att engagera en 
extern person för att utvärdera BPH. Kommittén ska presentera konkreta data 
att basera en sådan utvärdering på.  
 
KHM beslutade att uppdra till Ulf Uddman att tillfråga Björn Forkman att under 
senare delen av verksamhetsperioden genomföra en extern utvärdering av BPH 
i enlighet med uppdraget från KF. Under senare delen av dagens sammanträde 
hann Björn Forkman meddela att han tar sig an uppdraget.  
 
För en genetisk analys med början under 2016 beslutade KHM att kontrollera 
huruvida Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kan vara behjälpliga i frågan. Sofia 
Malm uppdrogs att sköta kontakten mellan KHM och SLU inför den kommande 
analysen. 
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h) Nya arrangörer, testledare och beskrivare 

Det förelåg en förteckning över nya arrangörer, testledare och beskrivare för 
kommittén att ta ställning till. Curt Blixt föredrog hur Antagningsgruppen hade 
arbetat med de inkomna ansökningarna och för att ta fram förteckningen.  
 
KHM beslutade med omedelbar justering att välkomna följande klubbar som 
nya arrangörer för BPH:  

Alvesta hundklubb 
Arvika Brukshundklubb 
Blekinge Kennelklubb 
Lunds Brukshundklubb 
Östra Härjedalen Brukshundklubb 

 

KHM beslutade att anta 9 personer till beskrivarutbildningen enligt 
Antagningsgruppens förslag och justerade punkten omedelbart.  
 
KHM beslutade att hänskjuta beslut gällande fler nya arrangörer, testledare 
och beskrivare till kommande sammanträde, till vilket Antagningsgruppen ska 
inkomma med ytterligare preciserat underlag. 
 

i) Översyn av regler BPH inför provperiods utgång 

Inför regelverkets treåriga provperiods utgång redogjorde Brith Andersson för 
gällande praxis. Då regelverket 2015-01-01 går in i samma femåriga 
regelrevideringsperiod (2012-01-01--2016-12-31) som SKKs övriga regelverk är 
det endast aktuellt med absolut nödvändiga justeringar i reglerna.  
 
KHM uppdrog till Ken Lundahl att gå igenom regelverket för BPH och föreslå 
eventuella justeringar till kommande sammanträde. 

 

j) För kännedom angående BPH 

 Utskick till klubbar i januari 2014 – ”Mentalbeskrivning för alla hundar – 
BPH” 

 Kravspecifikation gällande uppdatering av BPH i Avelsdata, beskrivarnas 
applikation och Hunddata. 
 
Kommittén noterade de förändringar som är ståndande. Kommittén var 
överens om att det finns några punkter i kravspecifikationen som skulle 
göra stor skillnad om de kunde registreras så snart som möjligt för att inte 
tappa värdefull data för de hundar som kommer att beskrivas med början 
under våren 2014 och framåt.  
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§ 7 KHMs delegeringsordning 

Kommittén gick igenom den, av SKK/CS, fastställda delegeringsordningen för KHM och 
lade stor vikt vid de prioriterade områdena som kommittén har att arbeta med under 
2014 och 2015. 

 

§ 8  Lathund för kommittéledamöter 

Kommittén hade mottagit Lathund för kommittéledamöter. Maritha Östlund-Holmsten 
gick igenom den tillsammans med ledamöterna och de konstaterade att flera punkter 
är viktiga för att kommitténs arbete ska fungera väl. 

 

§ 9  Rapporter från ledamöter och adjungerade 

Ken Lundahl rapporterade att han deltagit i möte med Sydskånska Kennelklubben där 
man bildade en kommitté för BPH som ska arbeta med marknadsföring av BPH och 
rekrytering av funktionärer. Klubben planerar under hösten för en BPH-dag för sina 
funktionärer och testledare. Vidare meddelade Ken Lundahl att Svenska 
Terrierklubben ska ha en kompetensutvecklingsdag för BPH-funktionärer i Bjuv den 15 
mars om mentalitet/beteendelära på vilken Curt Blixt är inbjuden att föreläsa. Den 3 
maj ska Svenska Amstaffklubben ha en informationsdag om BPH i Bjuv. 
 
Anette Erlandsson rapporterade att Svenska Vorstehklubben nyligen har beslutat att 
använda sig av BPH för sina raser och planerar en informationsdag om BPH till vilken 
Anne-Chaterine Edoff är inbjuden föreläsare.  
 
Susanne Vähäniitty meddelade att man inom Svenska Bergs- och Herdehundklubben 
planerar att anordna en utbildning för sina medlemmar med inriktning på mentalitet.  

 

Liz-Beth Liljeqvist har varit inbjuden till flera klubbar och pratat om BPH och även 
försökt engagera länsklubbar i västra Sverige att arrangera BPH. 

 

Stefan Björkman rapporterade att han för närvarande arbetar med en del fall som är 
inrapporterade för oacceptabelt beteende samt att han under februari kommer att 
medverka vid Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens och föreläsa om 
hundars mentalitet.  

 
Brith Andersson informerade om dopingreglementet samt den revidering som 
regelverket för doping har gått igenom och som hon har arbetat med. Brith Andersson 
informerade även om att den uppdaterade ATC-förteckningen som togs fram i början 
av året och är ett komplement till Nationellt dopingreglemente för hund finns på SKKs 
webbplats. 
 
Ulf Uddman rapporterade att SKK kommer att anordna en informationsdag den 21 
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mars för alla certifierade instruktörer för assistanshundar.  
 
Vidare informerade han om att de olika uppfattningar som råder mellan SKK och 
Försvarsmakten, och som gjort att Försvarsmakten valt att kontakta Welt Union 
Schäfer Verein i Tyskland, är gällande de krav som finns för att föda upp och registrera 
tysk schäferhund i Sverige och inte angående Mentalbeskrivning Hund, MH, i sig.  

 

§ 10 Sammanställning av ”Pilotutbildning i Hundens Beteende” och förslag på 
fortsatt arbete 

KHM förevisades en skriftlig redogörelse av pilotutbildningen, utfallet av denna samt 
förslag på fortsatt arbete med och revidering av utbildningen. Cilla Hamfelt föredrog 
bakgrunden till utbildningen och hur den har tagits fram samt hur hela pilotprojektet 
förlöpte. KHM gick igenom de synpunkter som framkommit både från handledare och 
från deltagare och vad som behöver revideras och kompletteras med innan 
utbildningen kan anses vara helt klar. 
 
KHM beslutade enligt det framlagda förslaget innebärande att Cilla Hamfelt och 
Helena Frögéli uppdras att revidera utbildningen samt att SKKs utbildningskommitté, 
UK, tillfrågas om deras syn på föreslagen ansvarsfördelning.  

 

§ 11  SKKs utvecklingsfond 
 
KHM konstaterade att inga ansökningar har inkommit till KHM gällande SKKs 
utvecklingsfond.  
 
Kommittén noterade att sista ansökningsdag är 30 juni (och 31 december) och att 
klubbar och forskare är välkomna med ansökningar gällande projekt om hundars 
mentalitet.  

 

§ 12 Länsklubbarnas ansvar för BPH 

Ken Lundahl tog upp en fråga om länsklubbarnas ansvar gällande BPH. KHM noterade 
att länsklubbarna har ett övergripande ansvar för att etablering av banor och 
utbildning av BPH-funktionärer sker inom respektive region vilket framgår av 
länsklubbarnas verksamhetsplan. Det är således viktigt att länsklubbarna känner 
solidariskt ansvar för utvecklingen av BPH. KHM är väl medveten om att 
förutsättningarna för att fullgöra uppdraget i enlighet med verksamhetsplanen ser 
olika ut länsklubbarna och att det därför sker samverkan kring BPH med 
brukshundklubbar i olika utsträckning.  

 

§ 13  Förslag till KHMs mentalitetsarbete tillsammans med special- och rasklubbar 
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KHM beslutade att bordlägga frågan till nästkommande sammanträde som är ett 
kombinerat arbetsmöte. 

 

§ 14  Information om oacceptabelt beteende 

Det förelåg en redovisning av rapporterade fall av oacceptabelt beteende för 2013 
vilken föredrogs av Brith Andersson. Hon redogjorde även kort för de nya ledamöterna 
hur arbetet med oacceptabelt beteende går till. Antalet inrapporterade fall var större 
under 2013 än föregående år. 
 
KHM noterade informationen. 

  
§ 15 Protokoll 

 Kennelfullmäktige 2013 

 AK 5-2013 

 
KHM noterade protokollen. 
 

§ 16 Protokollsutdrag från CS och kommittéer 

 

 Protokollsutdrag från AK 5-2013 § 145 
KHM hade mottagit protokollsutdrag från AK gällande den generella 
skrivningen för mentalitet i RAS.  
 

KHM noterade informationen 

 

§ 17  Kopia för kännedom 

 

a) Statisktik över antal genomförda MH respektive BPH under 2012 och 2013 

b) Studentarbete av Helena Jones, SLU, ”Fodervärdsfaktorer påverkar 
militärhundens testresultat och dess lämplighet för tjänst” 

c) Nyheter angående dopingreglementen 

d) Text av Helena Eken, SLU, ”Vardagsbeteende hos 20 svenska hundraser” 

e) Text från Försvarsmaktens webbplats “Missförstånd om mentaltest av hundar” 

f) Text från Försvarsmaktens webbplats ”Försvarsmaktens avelsprogram 2014-
2018 och produktionsresultat 2005-2013” 

g) Försvarsmaktens beslut gällande registrering av hundar vid Welt Union Schäfer 
Verein 

h) Information om olycksfallsförsäkring som gäller vid BPH 
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§ 18 Nästkommande sammanträde 

 

Nästkommande sammanträde äger rum den 27-28 februari 2014. 
 
Datum för KHMs övriga sammanträden under 2014 är 27 maj, 2 september och 11 
november. 

 

§ 19  Sammanträdets avslutande 

 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Maritha Östlund-Holmsten,  Ken Lundahl, 
ordförande     justerare  

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 


