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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för  

hundars mentalitet (KHM) den 22 augusti 2012 

 

Närvarande: 

Ledamöter: Mats Stenmark, Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist (per telefon), Ken Lundahl, 

Maritha Östlund-Holmsten  

 

Adjungerade: Curt Blixt, Åsa Lindholm, Helena Skarp, Helena Frögéli, Brith Andersson, Ulf 

Uddman 

 

Anmält förhinder: Katja Grandinsson 

 

Vid protokollet: Nina Karlsdotter 

 

 

 

§ 59 Mötets öppnande 

Ordförande Mats Stenmark hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet 

öppnat. 

 

 

§ 60 Val av justerare 

Cilla Hamfelt utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 

 

 

§ 61 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes efter ett par smärre justeringar. 

 

 

§ 62 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, 3/2012, lades med godkännande till handlingarna. I ärendet 

förelåg även svarsskrivelse från Försvarsmakten avseende KHMs frågeställning § 44.  

KHM noterade informationen. 

 

 

§ 63 Resultatrapporter  

I ärendet förelåg resultatrapporter för perioden april-juni 2012, vilka föredrogs av ordförande. 

KHM noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna. 

 

 

§ 64 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

a) Sammanställningar BPH 

Curt Blixt informerade att beskrivningarna rullar på och att 540 hundar hittills deltagit. 

Vid något tillfälle har man dock fått ställa in på grund av för få anmälningar. Lite 

tekniska problem har rapporterats med plattorna. 

 

Ken Lundahl meddelade att intresset i det område där han verkar (Bjuv BK med 

Svenska Terrierklubben som arrangör) har ökat och det omfattar även helt nya 

rasgrupper. Redan nu finns bokningar till 2013. 
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Liz-Beth Liljeqvist rapporterade att det inte finns några signaler om minskat intresse i 

västra Sverige och att Västra Kennelklubben har en bra information på sin hemsida. 

Vid länsklubbskonferensen kommer BPH att tas upp. 

 

Ulf Uddman påpekade att SBK i dagsläget styr villkoren för andra raser i 

tävlingssammanhang då man kräver MH för deltagande – borde kanske begränsas till 

bruksraserna. Vid en programutveckling kommer BPH att prioriteras från SKKs sida. 

 

KHM beslutade att ge Ulf Uddman i uppdrag att bjuda in SBK för en diskussion i 

ärendet. Deltar från KHM gör Curt Blixt och Marita Östlund-Holmsten. 

 

b) Auktorisation beskrivare/testledare 

Curt Blixt meddelade att alla beskrivare är klara och att två av arrangörerna utbildat 

fler testledare lokalt.  

 

Ken Lundahl rapporterade om det förslag till kvalitetssäkring/återauktorisation av 

BPH-beskrivare och BPH-testledare som den utsedda arbetsgruppen (Curt Blixt, 

Marita Östlund-Holmsten och Ken Lundahl) tagit fram. 

 

KHM beslutade att förslaget kan vara lämpligt att ta upp vid återträffen för 

beskrivare och arrangörer i november 2012. 

 

c) Dispensansökan 

I ärendet förelåg dispensansökan för lagotto romagnolo SE54567/2010 Locatella 

Canella gällande omprov på samma plats. Föraren avbröt i mycket tidigt skede då 

hunden visade sig ha öronproblem. Hunden hade inte kommit in i provet. 

 

KHM beslutade att medge dispens för omprov på samma plats. 

 

d) Anmälan om beskrivningstillfällen – sammanställning av datum för BPH 

I ärendet förelåg statistik rörande raser, antal hundar, beskrivningar med och utan 

skott, antal provtillfällen samt rasfördelning i en jämförelse mellan MH och BPH. 

Helena Frögéli informerade om att det i stort sett flyter bra men att kontinuerliga 

insatser för att bibehålla intresset för BPH måste göras.  

Helena meddelade vidare att en sammanställning rörande datum för kommande BPH 

kommer att göras. 

 

KHM noterade informationen. 

 

e) Marknadsföring 

I ärendet förelåg ett diskussionsunderlag gällande marknadsföring av BPH. Diskussion 

fördes om hur man på bästa sätt kan nå ut med information om BPH och hur man kan 

sporra till deltagande. Via rasklubbar och uppfödare når man troligen fler människor 

än via enskilda hundägare. Även läns- och specialklubbar behöver engageras. 

Klubbarna kan uppmanas vara tydligare på sina hemsidor 

Statusen behöver höjas och BPH måste hela tiden synliggöras. Vad kan man använda 

BPH till?  I RAS-dokumenten skulle BPH kunna vara ett naturligt inslag. 

 

KHM beslutade att uppdra till Helena Skarp och Ulf Uddman att utifrån dagens 

diskussioner utarbeta ett dokument till projektplanen med återrapportering till KHM, 

samt 
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att uppdra till Ulf Uddman att ta med sig en förfrågan till CS för att få ett 

ställningstagande kring vad som menas med att ”mentalitet är ett prioriterat område”. 

 

 

§ 65 Kvalitetssäkring och kompetenshantering 

KFs uppdrag är att SKK ska ta fram en utbildning som inriktar sig på början av hundens liv, 

alltså de unga hundarna och därmed till valpinstruktörer. SKK ska formulera ett antal krav 

och certifiera lämpliga personer som ska bedriva kurs enligt SKKs normer, till vilka SKK kan 

hänvisa nyblivna hundägare.  

En kravspecifikation och projektbeskrivning behöver upprättas. 

 

KHM beslutade efter djupgående diskussioner, att föreslå att en kansliintern grupp i ett 

större perspektiv inom SKK tillsätts. Som representant för KHM föreslås Cilla Hamfelt ingå. 

 

En diskussion fördes också om vilken kompetens som ska finnas hos personer som har rätt att 

utbilda i hundfrågor. 

För att bereda denna fråga beslutade KHM att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Ulf 

Uddman, Liz-Beth Liljeqvist, Kurt Nilsson och Maria Elinder. 

 

 

§ 66 Ansökan om stambokföring av resultat från SSRKs nya funktionsbeskrivning 

retriever 

I ärendet förelåg följande handlingar; följebrev med bakgrund, bestämmelser för 

funktionsbeskrivning retriever, råd och anvisningar samt beskrivningsnyckel. 

KHM kan konstatera att det råder lite sammanblandning i detta samlade prov.  

I KF-underlaget, från vilket beslut togs, angavs att BPH som en del i principinriktningen 

ograverat ska utgöra grunden, men som kan byggas på med funktionsprov för respektive 

raser.  

Beslut i frågan tas i jakthundskommittén. 

 

KHM beslutade att till jakthundskommittén framföra förslag att momenten 1 och 11 tas bort 

ur rubricerade dokument. 

 

 

§ 67 Mentalitetsutbildning 

I ärendet förelåg sammanställning över tidigare KHM-beslut gällande utbildning. Diskussion 

fördes hur KHM kan gå vidare i denna fråga, dels vilket material och underlag som ska 

användas och dels hur det ska publiceras. 

 

KHM beslutade att bilda en arbetsgrupp bestående av Helena Skarp, sammankallande, 

Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Cilla Hamfelt och Curt Blixt. Uppdraget är att ta fram en 

kravspecifikation samt en författargrupp. Åter-/delrapport 28 november 2012. 

 

 

§ 68 Information 

a) Ordförande 

---- 

b) Ledamöterna 

Ken Lundahl rapporterade att dansk/svensk gårdshund vill genomföra BPH, att han 

kommer att prata om BPH vid special- och rasklubbskonferens i Sydskånska 

Kennelklubben samt att han skrivit en artikel till tidningen Silkyterriern. 
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Curt Blixt rapporterade att han har varit och pratat om BPH hos Östergötlands 

Kennelklubb samt kommer att besöka Sheltieklubben och Västgötaklubben. 

 

c) VD 

Ingen speciell IT-satsning kommer att ske för BPH just nu, problem fixas alltid och 

när dagboken är i drift kommer det att underlätta även för BPH. 

 

d) Sekreteraren 

--- 

e) Adjungerade 

Helena Skarp informerade om att material från Dog Health Workshop nu finns 

tillgängligt på SKKs webbplats. 

Helena Frögéli rapporterade att Svenska Bergs- och Herdehundsklubben och Svenska 

Kuvaszklubbens karaktärstest blev inställt på grund av för få anmälningar. 

 

 

§ 69 Information om oacceptabelt beteende 

I ärendet förelåg statistik för perioden januari-augusti vilken föredogs av Brith Andersson. 

Brith meddelade vidare att blanketten ”Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende” 

ska läggas ut på webben. 

 

KHM noterade informationen. 

 

 

§ 70 Assistanshundar 

I ärendet förelåg för kännedom program för informations- och diskussionsmöte för 

instruktörer och leverantörer av assistanshundar, 2012-09-06. SKK är arrangör och avser att 

informera aktiva inom branschen om det uppdrag man fått av Hjälpmedelsinstitutet. 

Uppdraget går kortfattat ut på att SKK, inledningsvis 2013-2014, bland annat ska 

auktorisera/certifiera assistanshundsinstruktörer/leverantörer, lämplighetstesta, examinera och 

registerhålla assistanshundekipage och ta över driftansvaret av Assistanshundportalen. 

 

KHM noterade informationen. 

 

 

§ 71 Sociala tjänstehundar 

Curt Blixt, Helena Frögéli och Kenth Svartberg ingår tillsammans med representanter från 

branschen i en arbetsgrupp för att ta fram lämplighetstest och examination för sociala 

tjänstehundar. 

SKK har också ansökt till Allmänna Arvsfonden om medel för att ta fram en svensk standard 

för hund inom vård, skola och omsorg, samt för att etablera och starta upp den verksamheten.  

 

KHM noterade informationen. 

 

 

§ 72 Inkomna skrivelser 

Inga skrivelser hade inkommit. 
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§ 73 Protokoll 

I ärendet förelåg CS protokoll nr 3-2012, 2012-06-12. I överläggningsärende nr 2 finns 

uppdrag till KHM. 

 

KHM beslutade att bordlägga detta ärende till nästa sammanträde. 

 

 

§ 74 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 

a) CS 2012-06-12 § 75 Protokoll SKK/KHM nr 2-2012 

 KHM noterade att CS beviljat KHMs begäran att få finansiera beslutad återträff i 

 november 2012 på det sätt KHM föreslagit. Kostnad ca 100 000 kronor.  

 

 

§ 75 Kopior för kännedom 

a) FCI General Committee, Vienna, 11-13 april 2012, Main decisions 

b) Redovisning av uppdrag om samverkan i fråga om tjänstehundar. Rikspolischefens 

svar till Justitiedepartementet 

c) Svenska Schäferhundklubbens svar angående förfrågan från Försvarsmaktens 

Hundtjänstenhet (FHTE) 

d) FHTE svar på inkommen handling från Svenska Schäferhundklubben 

e) Hundavelssamarbete inleds med försvaret  

f) Brev och svarsskrivelse avseende Försvarsmaktens särbehandling rörande svenska 

statens uppfödning 

g) Inbjudan till samrådsmöte betr. samverkan mellan SKK-organisationen, 

Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen, den 15 oktober 2012 – adresserat till 

Försvarsmaktens Hundtjänstenhet, Polishundtjänsten, Svenska Brukshundklubben, 

Svenska Schäferhundklubben 

 

KHM noterade informationen. 

 

 

§ 76 Övrigt 

I ärendet förelåg förslag på ämnen vid Specialklubbskonferensen 26-27 januari 2013. 

KHM noterade med tillfredsställelse att även BPH finns med på dagordningen. 

 

 

§ 77 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 SKKs Marknadsavdelning.  

 

§ 78 Nästa möte 

KHM beslutade att flytta nästkommande möte, nytt datum är den 1 oktober 2012. 

 

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

mötet. 
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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: 

 

 

 

Mats Stenmark Cilla Hamfelt 

Ordförande  Justerare 


