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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för  

hundars mentalitet (KHM) den 22 maj 2012 

 

Närvarande: 

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

Östlund-Holmsten  

 

Adjungerade: Brith Andersson, Curt Blixt, Katja Grandinsson (t o m § 47 c), Åsa Lindholm, 

Helena Skarp, Ulf Uddman (t o m § 47 a) 

 

Anmält förhinder: - 

 

Vid protokollet: Helena Rosenberg 

 

 

 

§ 39 Mötets öppnande 

Ordförande Mats Stenmark hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet 

öppnat. 

 

 

§ 40 Val av justerare 

Maritha Östlund-Holmsten utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 

 

 

§ 41 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes efter ett par smärre justeringar. 

 

 

§ 42 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, 2/2012, lades med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 43 Information 

VD 

Ulf Uddman informerade om att SKK har lämnat in förfrågan om möte med justitieminister 

Beatrice Ask. 

 

Arbetet avseende assistanshundar fortgår och ett nytt möte inom projektets styrgrupp kommer 

att hållas vecka 22. Ett förslag till processbeskrivning är framtagen och rutiner för hur 

verksamheten ska fungera efter projektets slut diskuteras. Ett möte angående lämplighetstest, 

examination mm av assistanshundar har hållits med deltagare från Svenska Service- och 

signalhundsförbundet och SKK. En fri marknad ska råda och samma villkor gälla alla 

intressenter.  

 

Ulf Uddman pratade vid SBKs kongress 12-13 maj där han bland annat tog upp SKKs 

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. 
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Projektet för igångsättning av Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är nu 

slutrapporterat och de officiella beskrivningarna har startat. (se mer nedan § 47)  

 

 

§ 44 Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) 

a) Anmälan mot kennel Försvarsmakten 

I ärendet förelåg en skrivelse med anmälan av kennel Försvarsmakten. Anmälaren 

menar att gällande registreringsregler för rasen schäfer inte efterföljs av kenneln då 

resultat från ledröntgen och mentalbeskrivning hund, MH, för delar av kennelns 

avelsdjur fattas. Förelåg även svarsskrivelse från SKK:s VD, Ulf Uddman, där det 

framgår att samtliga avelsdjur har resultat registrerade hos SKK. Dessa kan dock, av 

olika anledningar, inte alltid redovisas offentligt, t ex då datum saknas.  

 

Beslutade KHM att kopia på samtliga efterfrågade resultat ska skickas till Svenska 

Brukshundklubben för kännedom.  

 

Beslutade KHM vidare att uppdra till Ulf Uddman att kalla representanter från 

Försvarsmakten, polisen, Svenska Brukshundklubben, Svenska Schäferhundklubben 

för uppföljning av det gemensamma mötet som hölls september 2009.  

 

b) Kennel Försvarsmakten, produktionsresultat 2005-2010 

I ärendet förelåg en sammanställning från Kennel Försvarsmakten över deras 

produktionsresultat år 2005-2010. 

 

Noterade KHM sammanställningen och uppdrog till Helena Rosenberg att be om ett 

förtydligande gällande rapporteringen kring redovisningen av mentalitet. 

 

 

§ 45 Kopia för kännedom 

a) Skrivelse från Ulf Uddman till Svenska Standardinstitutet, SIS, där SKK avsäger sig 

fortsatt medverkan inom standard för vårdhund, SS-TK551. I skrivelsen framgår också 

att SKK avser fortsätta sitt arbete med kvalitetssäkring och framtagning av tester för 

hundar inom vården. Endera inom ny samverkan med SIS alternativt inom ramen för 

SKK:s andra typer av tester.  

 

Noterade KHM informationen och gav därefter sitt stöd till beslutet.  

 

 

§ 46 Resultatrapporter 

I ärendet förelåg rapporter avseende perioden mars, 2012, vilka föredrogs av ordförande. 

 

 

§ 47 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

a) Arrangörer och banor 

Curt Blixt informerade om att banor har levererats till samtliga sju arrangörer och att 

BPH startade officiellt den 1 maj, enligt plan. Vid dagens datum är totalt ca 85 

beskrivningstillfällen planerade fram till och med november 2012.  

 

Helena Rosenberg visade de surfplattor som beskrivarna använder i fält för 
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resultatregistrering. Därefter redogjordes för presentation av enskilda hundars BPH-

resultat i SKKs onlinetjänster Avelsdata och Hunddata. Viss programmering kvarstår 

innan allt enligt plan är färdigställt.   

 

KHM noterade informationen och framförde ett starkt önskemål om att redovisning 

av BPH i Avelsdata snarast också införs på rasnivå. Detta för att uppfödare och 

rasklubbar ska få största möjliga användning av resultat från beskrivningen.  

 

b)  Utbildning/auktorisation av beskrivare/testledare 

Curt Blixt redogjorde för den sista utbildningshelgen och att slutprov genomförts för 

beskrivarna. Utbildningen har avlöpt med gott resultat, 20 beskrivare har auktoriserats 

och 22 testledare utbildats.  

 

Resultat från samtliga slutprov för beskrivare finns arkiverat på SKK. 

 

KHM noterade informationen. 

 

c) Marknadsföring 

BPH – Power points och broschyr 

Två power points avseende BPH har tagits fram att användas vid föreläsningar. En är 

ämnad för information till hundägare och en för uppfödare och klubbar.  

 

Den broschyr som samtliga deltagare ska få efter genomgången BPH kommer inom 

kort att lämnas för tryck.  

 

Under punkten diskuterades också raser, antal deltagande hundar samt utvärdering av 

BPH.  

 

KHM beslutade att uppdra till Helena Rosenberg att tillskriva samtliga arrangörer 

och efterfråga fördelning av raser anmälda till BPH.  

 

KHM beslutade vidare att broschyren ska skickas i efterhand till de som redan 

deltagit på BPH med sin hund. 

 

d) Anmälan om beskrivningstillfällen 

I ärendet förelåg en sammanställning över de tillfällen som hittills anmälts från BPH- 

arrangörerna. 

 

KHM beslutade att godkänna samtliga anmälningar/ändringar. Länkar till respektive 

arrangörs datum för beskrivningar finns på www.skk.se. 

 

e) BPH-verksamheten – fortsatt utveckling 

KHM återupptog diskussionen från föregående möte och konstaterade att många 

frågeställningar finns att ta hänsyn till och att ett underlag måste tas fram.  

 

Beslutade KHM att utse en arbetsgrupp bestående av; Curt Blixt, Ken Lundahl, Liz-

Beth Liljeqvist och Helena Rosenberg. Gruppen ska, till mötet den 3 oktober, ta fram 

ett förslag på fortsatt utveckling av, och utbildning inom, BPH.  

 

 

http://www.skk.se/
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f) Återträff för beskrivare och arrangörer 2012 

I ärendet förelåg ett förslag på program för återträff framtaget av Curt Blixt och 

Helena Rosenberg. Utöver det föreslås att årliga beskrivar- och arrangörskonferenser 

ska hållas som en del av kvalitetssäkringsarbetet avseende BPH.  

 

Beslutade KHM att tidpunkten för återträffen ändras så att programmet sträcker sig 

från lunch till lunch, den 24-25 november 2012.  

 

Beslutade KHM därefter att föreslå CS att bevilja bidrag för årlig konferens för 

beskrivare och arrangörer av BPH.  

 

g) Beskrivarplattform 

Cilla Hamfelt redogjorde för det arbete som påbörjats avseende en webbaserad 

plattform som beräknas utgöra en del av kvalitetssäkringen av beskrivare. 

 

KHM noterade informationen och uppdrog åt arbetsgruppen att arbeta vidare.  

 

h) Funktionärsålder 

Förelåg förfrågan från sekreteraren avseende lägsta ålder för BPH-funktionär.  

 

Konstaterade KHM att, i enlighet med beslut från Kennelfullmäktige 2009, lägsta 

ålder är 18 år.  

 

 

§ 48 Diskussion Mentaltest, MT 

I ärendet förelåg en, av Brith Andersson gjord, sammanställning över tidigare beslut inom 

SKKs kommittéer, avseende tillåtna raser för deltagande inom Svenska Brukshundklubbens, 

SBK, Mentaltest, MT. En lång diskussion hölls avseende för- och nackdelar om raser utanför 

SBK skulle tillåtas att delta i mån av plats.  

 

KHM avser att fortsätta diskussionen längre fram.  

 

 

§ 49 Diskussion MH kontra BPH 

KHM återupptog diskussionen och Maritha Östlund-Holmsten redogjorde för att hon har 

väckt följande frågor inom Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse och Utskottet för 

avel och hälsa: 

 Vilka krav som ska finnas för tävling inom SBKs regi? I dagsläget krävs ”känd 

mental status” för deltagande på bruksprov. 

  Kan ”känd mental status” och ”genomförd BPH” jämställas för registrering av 

valpkull för ras inom SBK? 

Frågorna kommer att diskuteras vidare inom SBK.  

 

KHM avser att fortsätta diskussionen tillsammans med SBK längre fram.  

 

 

§ 50 Information 

a) Ordförande 

- - - 
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b) Ledamöterna  

 

- - - 

 

c) VD 

Se § 43. 

 

d) Sekreteraren 

Helena Rosenberg informerade om temautbildningen för avelsfunktionärer, ”Allt du 

vill veta om hundars mentalitet”, som genomfördes den 21-22 april 2012. 

Utbildningen genomfördes med drygt 40 nöjda deltagare från special- och rasklubbar. 

 

e) Adjungerade 

 Curt Blixt informerade om att han föreläst om BPH i Boden, Luleå och Piteå. Han har 

även besökt Terrierklubben samt Vorstehklubben.  

 

 

§ 51 Information om oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redovisade en sammanställning t.o.m. 12 maj 2012.  

 

KHM noterade informationen.  

 

 

§ 52 Protokoll 

- - - 

 

 

§ 53 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 

a) CS 

- - - 

 

b) SKK/UKK, 3/2012, 2012-04-02 § 63 Övriga kommittéers protokoll samt 

protokollsutdrag 

 

KHM noterade UKKs åsikter gällande ”Fördjupad genomgång” inom Beteende- och 

personlighetsbeskrivning hund och att kommittén gärna tar del av framtida utvärderingar.  

 

 

§ 54 Specialklubbskonferens 2013 

Förelåg, via sekreteraren, förfrågan från Ulf Uddman om önskemål från KHM avseende 

ämnen till Specialklubbskonferensen år 2013.  

 

Beslutade KHM att av SKK/CS begära 60 minuters programtid för bland annat presentation 

och delrapport av BPH – året som gått.  

 

 

§ 55 Delegeringsordningen – hur jobbar vi vidare? 

Under punkten diskuterade KHM sina prioriterade områden och uppdrag.  
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KHM beslutade att uppdra till Maritha Östlund-Holmsten och Cilla Hamfelt att försöka ta 

fram underlag till en inledande diskussion kring kvalitetssäkring av hundbranschen.  

 

KHM beslutade vidare att uppdra till Helena Rosenberg att ta fram det underlag som 

tidigare utarbetats av Åsa Lindholm, Cilla Hamfelt och Helena Rosenberg avseende 

utbildning inom hundars mentalitet.  

 

 

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

innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 

och/eller i Hundsport Funktionär 

 

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

justerat. Avseende punkter för publicering på SKKs webbplats hänvisas till Åsa Lindholms 

referat som skickas till SKK:s Marknadsavdelning.  

 

  

§ 57 Nästa möte 

22 augusti 2012 med start 10:15. 

 

 

§ 58 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. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Helena Rosenberg 

 

Justeras: 

 

 

 

Mats Stenmark Maritha Östlund-Holmsten 

Ordförande  Justerare 


