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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för  

hundars mentalitet (KHM) den 3 maj 2011 

 

Närvarande: 

Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf), Cilla Hamfelt, Claes Hemberg, Liz-Beth Liljeqvist 

(ej §§ 121-122), Ken Lundahl, Staffan Thorman 

 

Adjungerade: Ulf Uddman (§§ 121-122, 126), Helena Skarp (§§ 121-122, 126),  

Brith Andersson, Åsa Lindholm 

 

Inbjudna: Björn Forkman, Curt Blixt, Per Arvelius, Sophia Trenkle Nyberg,  

Kenth Svartberg, samtliga § 126 

 

Vid protokollet: Nina Karlsdotter 

_ _ _  

 

 

§ 121 Mötets öppnande 

Ordförande Ionie Oskarson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

§ 122 Val av justerare 

Claes Hemberg utses att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 123 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställs. 

 

§ 124 Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll, 2/2011, läggs med godkännande till handlingarna. 

 

§ 125 Resultatrapporter 

Perioden helår 2010 

I ärendet föreligger resultatrapport för år 2010.  

KHM noterar rapporten och lägger den till handlingarna. 

 

§ 126 Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

Ionie Oskarson hälsar Björn Forkman, professor i etologi vid Köpenhamns Universitet 

samt projektgruppens deltagare Curt Blixt, Per Arvelius, Sophia Trenkle Nyberg och 

Kenth Svartberg, välkomna till mötet.  

 

a) Granskning av BPH-rapporten – projektgruppens synpunkter 

I ärendet föreligger av projektgruppen lämnade kommentarer till prof. Björn 

Forkmans granskning av projektgruppens rapport Beteende- och Personlighets-

beskrivning Hund – Utvärdering och Kvalitetssäkring. 

Efterföljande diskussion kommer till stor del att handla om aggressionsskalans 

svårigheter och om de synpunkter som Forkman framfört under punkt 10 i sin 

granskningsrapport. 
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Projektgruppens slutliga förslag kommer att föreläggas KHM i början av juni 

2011. 

 

Ionie Oskarson framför KHMs tack både till Björn Forkman och till projekt-

gruppen för dagens intressanta diskussioner. 

 

b) Utbildning av funktionärer vid BPH 

I ärendet föreligger tre dokument framtagna av Curt Blixt; Allmänt om utbild-

ning av funktionärer vid BPH, Kursplan beskrivare BPH samt Kursplan test-

ledare BPH.  

Samrådsgruppen är överens om utbildningsförslaget. 

 

KHM beslutar att anta alla tre dokumenten. Utbildning beräknas ske under 

kvartal 1 2012, under förutsättning att KF beslutar om en fortsättning när det 

gäller genomförande av BPH. 

KHM överlåter arbetet med det praktiska utförandet till kansliet. 

 

KHM beslutar vidare att en uttagningsgrupp bestående av Liz-Beth Liljeqvist, 

Cilla Hamfelt, Ken Lundahl och Curt Blixt får i uppdrag att ge förslag på delta-

gare till de inledande kurserna. 

 

c) Rapport från samrådsgruppens möte 19 april 2011 

I ärendet föreligger rubr. rapport. Diskussionerna har varit inriktade på att visa 

behovet av BPH och att visa kostnader och arbetsinsatser för ett första begränsat 

startprojekt med BPH. 

 

Ett förslag till bestämmelser för BPH, framtaget av Ken Lundahl på uppdrag av 

samrådsgruppen, föreligger vid mötet. 

 

KHM beslutar att ge Brith Andersson i uppdrag att tillsammans med Ken 

Lundahl arbeta igenom innehållet. 

 

KHM beslutar, i enlighet med samrådsgruppens förslag, 

att den begränsade uppstarten av BPH genomförs med fem raser, 

att fem beskrivningsplatser fördelade över landet iordningsställs, 

att samrådsgruppen tillsammans med marknadsavdelningen tar fram en infor-

mationsbroschyr, samt 

att 800 000 kr äskas ur CS ändamålsbestämda medelsfond Hundars Hälsa. 

 

KHM beslutar att ge Ulf Uddman i uppdrag att utarbeta en ekonomisk plan. 

 

 Ulf Uddman meddelar att extra kansliresurser kommer att tillsättas under  

hösten för arbete med BPH.  

 

KHM föreslår att BPH vid KF presenteras dels på fredagen under ledning av 

Curt Blixt och repr. från KHM och dels inför KFs behandling av ärendet.  
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d) Ingrid Tappers artikel rörande BPH 

I ärendet föreligger för kännedom en artikel rörande BPH som skrivits av  

Ingrid Tapper. 

KHM beslutar att lägga artikeln till handlingarna. 

 

§ 127 Inför Kennelfullmäkige (KF) 2011 

Motioner: Efter motionstidens utgång kan konstateras att inga motioner inkommit som 

berör KHMs arbetsområde. 

 

Verksamhetsplan: KHM föreslår att nedanstående punkt tas bort i kommande Verk-

samhetsplan: Öka insatserna för att förbättra kunskapen om hundars mentalitet oavsett 

ras. Som ett led i detta utveckla olika bedömningsmallar utifrån kunskapen som fåtts 

fram från Mentalbeskrivning Hund (MH). 

 

KHMs tillägg till verksamhetsplanen 2012-2013 är: Etablera BPH inkl. utbildning av 

funktionärer. 

 

Budgetäskande: KHM äskar inför kommande år 800 000 kr ur CS ändamålsbestämda 

medelsfond Hundars Hälsa för etablering av BPH. Investeringen avser att etablera fem 

banor med tillhörande utrustning, utbildning av funktionärer, IT-stöd samt att en arbets-

grupp från KMH kan följa första årets arbete. 

 

BPH bör på sikt självfinansieras genom en stambokföringsavgift, KHM föreslår att den 

sätts till 100 kr per resultat. Kommittén bedömer att det kommer ta 3 – 5 år innan BPH 

är självfinansierande. 

 

För 2012-2013 äskar KHM medel för ordinarie mötesfrekvens i den omfattningen som 

varit innevarande år samt att medel för utbildning och kvalitetssäkring behöver avsättas 

från och med 2013.  

KHM ser det som möjligt att påbörja en diskussion kring att avgiftsbelägga utbildning 

av BPH-funktionärer då genomförandet av BPH förväntas till viss del ske av egenföre-

tagare. 

 

Delegationsordning: KHM önskar få följande innehåll i delegationsordningen: 

Ansvarsområde:  

SKKs kommitté ansvarar för den övergripande samordningen av hur arbetet med  

hundens mentalitet ska ske inom SKK, i enlighet med stadgarnas § 1 målparagraf till 

stöd för uppfödare, klubbar och enskilda hundägare. 

 

Ansvarig för följande regelverk:  

 Regler för mentalbeskrivning samt korning (mentaltest) 

 Ansvara som specialklubb för BPH 

 

Kommitténs arbetsuppgifter:  

 Arbeta för att utveckla BPH 
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 Arbeta för att skapa en samlad bild över den forskning som bedrivs avseende 

hundars mentalitet såväl i Sverige som internationellt 

 I samverkan med kansliet följa de fall av oacceptabelt beteende som rapporteras 

till SKK 

 Rätt att besluta i överklaganden rörande hundar som av VD stängts av  

 Kommittén ska verka i enlighet med SKKs miljöpolicy 

 

Angelägna frågor utpekade av kommitténs ordförande:  

 Kommittén ska ta fram utbildning och/eller information som syftar till att bidra 

till ökade kunskaper om hundens mentalitet i SKKs organisation. 

 

Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna uppdrag: (under denna rubrik 

kan tillkomma uppdrag beslutade vid KF 2011) 

 Arbeta för att etablera BPH inkl. utbildning av funktionärer 

 Kommittén äger rätt att ur fonden Hundars Hälsa finansiera nödvändiga kun-

skapsuppbyggande insatser. Beslut ska godkännas av SKK/CS eller av SKKs 

VD 

 

Utvärdering av de uppdrag som gavs till kommittén vid KF 2009: 

Kommitténs arbetsuppgifter: 

 I nära samarbete med ras- och specialklubbar inventera det arbete som idag 

sker avseende hundars mentalitet 

En enkät som tillställts alla ras- och specialklubbar, har bearbetats och samman-

ställts. Den visar på de aktiviteter och tester som används av olika klubbar och 

den visar också att det finns en ganska stor förväntan på att BPH ska bli tillgäng-

ligt för alla raser. 

Kommittén har också stöttat och följt arbetet med projektet Mentalt Sund Collie.  

Utöver detta så har ett antal MH genomförts i samarbete med Ovcharkaklubben i 

syfte att öka rasklubbens intresse för rasens mentala egenskaper. 

 

 Skapa en samlad bild över den forskning och utveckling som idag sker inom 

landet av hundars mentalitet samt där så är möjligt, även internationell erfaren-

het. 

Kommittén har en kontinuerlig kontakt med forskare och praktiker inom områ-

det genom sammansättningen i kommitténs samrådsgrupp. KHM följer också 

aktuell forskning inom området.  

 

 Följa i samverkan med kansliet de fall av rapporteringar av oacceptabelt bete-

ende som anmälts till SKK. 

Kommittén följer detta kontinuerligt med rapportering och uppföljning vid varje 

sammanträde. 

 

Angelägna frågor utpekade av kommitténs ordförande 

 Fastställa den mest lämpliga roll för SKK centralt att ha vad avser arbetet med 

hundars mentalitet. 

Kommittén har arbetat övergripande med frågor kring mentalitet som berör alla 
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raser och där det varit möjligt i samverkan med organisationens olika klubbar. 

Samtidigt har kommittén särskilt följt vissa problemområden t.ex. debatten om 

s.k. farliga hundar, utvecklingen av anmälningar om oacceptabelt beteende och 

mentaliteten hos nya raser. Kommittén har sedan den nystartades nu funnit sina 

arbetsformer och ser fram mot att utveckla arbetet vidare. 

 

Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna uppdrag för KF 2009: 

 Forma strategin för kommitténs arbetsuppgifter 

Som en första del i kommitténs arbetsuppgifter har Beteende- och Personlig-

hetsbeskrivning Hund (BPH) utvecklats och testats under 2010 och 2011. KHM 

föreslår KF att SKK ska implementera BPH som ett led i att erbjuda en mental-

beskrivning anpassat för alla raser. 

 

 Arbeta för att både tester eller motsvarande tas fram för stöd till den enskilda 

klubben, enskilda uppfödare och enskilda hundägare inför valpköpet. 

Kommitténs huvudsakliga arbetsuppgift under 2010 och 2011 har varit att initie-

ra BPH genom att utforma en prototyp och att genomföra ett antal beskrivningar. 

Den projektgrupp som har genomfört detta har också sammanställt en gedigen 

rapport som i sin tur granskats av en för uppdraget välrenommerad person. 

 

 Kommittén äger rätt att ur fonden Hundars Hälsa finansiera nödvändiga kun-

skapsuppbyggande insatser. Beslut ska godkännas av SKK/CS eller av SKKs VD 

Kommittén har nyttjat 1 065 000 kr ur SKKs ändamålsbestämda medel under 

2010 för BPH, projektet Mentalt Sund Collie och utvärdering MH.  

Några av besluten togs 2009 men kostnader kom 2010. 

 

§ 128 Möte med Ovcharkaklubben 

I ärendet föreligger rapport från möte med Ovcharkaklubben den 16 april 2011. Vid 

mötet deltog på uppdrag av KHM Ken Lundahl och Ann-Chaterine Edoff.   

Dialogen med rasklubbens styrelse var mycket bra och vi kan med glädje notera att  

styrelsen är väl medveten om samhällets krav på hundar idag, speciellt på storvuxna 

hundraser, samt att det av SKK/KHM genomförda projektet har väsentligt ökat rasklub-

bens intresse för mentalitetens betydelse i avelsarbetet. Klubben kommer i sitt RAS-

arbete fortsättningsvis att utvärdera rasernas mentala utveckling över tid med hjälp av 

MH och/eller BPH samt att prioritera mentalitet. 

 

KHM konstaterar att i och med dagens rapport så är uppdraget avslutat och Ionie 

Oskarson framför KHMs tack för ett bra jobb. 

 

§ 129 Information 

a) Ordförande 

- 

b) Ledamöterna 

- 
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c) VD 

Ulf Uddman meddelar att Helena Rosenberg återkommer till SKKs kansli den 

15 augusti 2011. 

 

Ulf Uddman meddelar vidare att en IT-förstudie som även kommer att omfatta 

behandling av BPH-resultat är beställd. 

 

Djurpolisen i Stockholm arbetar vidare i frågor rörande bristande hundägande 

och med kamphundsproblemen med hjälp av tillsynslagen. 

Göteborgspolisen har besökt Stockholmspolisen för att ta del av deras erfarenhe-

ter och sätt att jobba. 

 

d) Sekreteraren 

Sekreteraren meddelar att Curt Blixt accepterat uppdraget att tillsammans med 

Staffan Thorman och Åsa Lindholm utforma en ordlista rörande hundars menta-

litet. 

 

Tre av de fem tillfrågade rasklubbarna rörande medverkan i BPH från årsskiftet 

2011-2012 har meddelat att de gärna deltar. Påminnelse kommer att gå ut till de 

övriga två klubbarna. 

 

e) Adjungerade 

- 

f) Övrigt 

- 

 

§ 130 Regelrevidering 

Inget inkommit under denna punkt.  

 

§ 131 Information om oacceptabelt beteende 

I ärendet föreligger statistik, vilken föredras av Brith Andersson.  

KHM noterar informationen. 

 

§ 132 Inkomna skrivelser 

I ärendet föreligger skrivelse från Göran Bodegård rörande weight pulling. 

Ulf Uddman meddelar att SKK/PtK har i uppdrag att se över tävlingsformen. 

KHM beslutar att notera skrivelsen. 

 

§ 133 Protokoll 

I ärendet föreligger CS protokoll 1/2011. 

KHM noterar protokollet och lägger det till handlingarna. 

 

§ 134 Protokollsutdrag 

Inga protokollsutdrag föreligger. 
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§ 135 Övrigt 

a) Minnesanteckningar, länsklubbarnas utbildningsgrupp och SKK 

I ärendet föreligger för kännedom rubr. minnesanteckningar.  

KHM noterar anteckningarna. 

 

b) Remiss: Boskapsvaktande hundar samt SKKs remissvar 

I ärendet föreligger för kännedom rapport från Viltskadecenter Tamdjur/Rovdjur 

rörande Boskapsvaktande hundar i Sverige, samt SKKs lämnade kommentarer 

på rapporten. 

KHM ställer sig bakom SKKs kommentarer. 

 

§ 136 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentlig-

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

webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 

 

KHM beslutar att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan proto-

kollet är justerat.  

 

§ 137 Nästa möte 

Nästa möte med KHM, som är ett telefonmöte, avhålls den 26 maj 2011, kl. 13:00. 

Nästkommande möte därpå avhålls den 23 augusti 2011, kl. 10:15 på SKKs kansli. 

 

§ 138 Mötet avslutas 

Ordförande tackar deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och avslutar 

därefter mötet. 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Nina Karlsdotter 

 

Justeras: 

 

 

 

Ionie Oskarson Claes Hemberg 

Ordförande Justerare 


