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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2013-09-04. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Mats Stenmark (ordf), Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist, Ken Lundahl, Maritha Östlund-
Holmsten 
 
Adjungerade: 

Curt Blixt, Katja Grandinson, Helena Frögéli, Ulf Uddman, Brith Andersson, Åsa 
Lindholm 
 
Övriga närvarande:  

Sofia Malm (§ 55-60), Anna Qvarfort, Kjell Svensson (§ 62-63), Mikaela Persson-
Wallenius (§ 62) 
 
Återbud  

Helena Skarp 
 
Protokoll 

Nina Karlsdotter 

 
 

§ 55 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 56 Val av justeringspersoner 

Liz-Beth Liljeqvist (t.o.m. § 63) och Maritha Östlund-Holmsten (fr.o.m. § 64) utsågs att 
jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 57 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 58 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, 3-2013, lades med godkännande till handlingarna. 
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Per capsulam beslut 2013-07-08 samt per capsulam beslut 2013-07-10 lades med 
godkännande till handlingarna.  

 

§ 59 Resultatrapporter 

Förelåg resultatrapporter för perioden maj-juni 2013 vilka föredrogs av ordförande. 

KHM noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna. 

 

§ 60 Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) 

a) Framtida BPH arrangörer 
Förelåg sammanfattning från möte 2013-06-19 rörande rekrytering av BPH-
funktionärer och nya banor på kort och lång sikt.  
 
Liz-Beth Liljeqvist rapporterade att man haft möte angående BPH och 
framtiden i Västra Sverige i början av augusti tillsammans med representanter 
från länsklubbarna i Halland, Skaraborg, Södra och Norra Älvsborg, Värmland 
och Örebro. Bland annat diskuterades hur deltagarna som i framtiden ska 
utbildas kan vara bättre förberedda. 
 
Cilla Hamfelt rapporterade att SSRK har bildat en kommitté för BPH. 
 
Ulf Uddman påpekade att träffar med länsklubbarna måste fortsätta för att 
försöka få till stånd intresse för BPH som arrangör. 

 
I ärendet förelåg också förslag till två dokument riktade till dem som är 
intresserade att bli arrangör eller funktionär inom BPH. 
Ärendet föredrogs av Helena Frögéli och Curt Blixt. Utbildningsplan ska tas fram 
och annonsering föreslås ske både i Hundsport och Brukshunden och 
annonsunderlag skickas till alla klubbar. 
 
KHM beslutade att efter redaktionella justeringar godkänna dokumenten samt 
att bifalla spridningsplanen. 
 

b) Återrapportering från länsklubbsmöten 
Förelåg minnesanteckningar från möte i Hässleholm 2013-08-28 där 
samtalspunkterna var: SKK/KHMs förslag till långsiktig utveckling av bl.a. BPH 
2014-2018, Krav på arrangörer av BPH, Krav på BPH-funktionärer, Regionalt 
behov av arrangörer och funktionärer, Regionala mentalitetskommittéer-
/arbetsgrupper, Regional utbildning och Kompetensutveckling BPH. 
Representanter från följande länsklubbar deltog: Nordskånska KK, Blekinge KK, 
Småland-Ölands KK och Sydskånska KK samt från KHM deltog Ken Lundahl, 
vilken också föredrog ärendet.  
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Samtliga närvarande länsklubbar uttalade stort intresse för att ansvara för 
mentalitetsbiten. 
 

c) SBKs kongressbeslut rörande MH kontra BPH 
SBKs kongress har endast beslutat att godkänna att MH ersätts av BPH för 
bruksprovsreglerna (inkl. regler för bruksprov patrullhund) för raser som SBK 
inte har avelsavsvar för. Det är således inte möjligt att genomföra denna 
förändring på andra regelverk än just de nämnda. 
KHM beslutade att be SKK/PtK ta dialogen med SBK rörande övriga regelverk. 
 

d) Work shop vid KF 
Av KFs totalt sex work shops kommer två från KHM: Redovisning av BPH, 
utvärdering och framtida arrangemang BPH samt den nya Policyn – Relationen 
människa hund. 
 

e) BPH film 
Åsa Lindholm rapporterade att produktionen av BPH-filmen är i full gång. 
Filmningen av de moment som ingår i BPH är klar. Grovmanus har gjorts med 
inriktning att filmen inte får bli för tung utan ska bära framåt hela tiden. 
 
Parallellt med denna inspelning görs också en instruktionsfilm för BPH-
testledare och en filmvariant där BPH-momenten granskas mer ingående. 
 
KHM beslutade att biträda de tillkommande filmerna och uppmanar 
arbetsgruppen att återkomma om kostnaderna drar iväg. 
 

f) Övrigt 
Diskussion fördes runt situationen i landet rörande testledare och funktionärer, 
kring administrationen och hur BPH kan uppmärksammas för att nå ut så långt 
som möjligt. 
Åsa Lindholm rapporterade att i Hundsport nr 9 kommer en hund som gör BPH 
att följas samt att i Hundsport Special kommer en uppfödare som gör BPH med 
en kull att följas. 
KHM beslutade att ta upp frågorna rörande utbildning, klubbarnas 
webbsideinformation och administration vid höstens beskrivarmöte. 
 

§ 61 Information 

a) Ordförande 
--- 

b) Ledamöterna 
Ken Lundahl rapporterade att han besökt Norwichterrierklubben 2013-07-06 i 
Degeberga. Intresset var stort hos klubbens medlemmar.  
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Ken Lundahl ska också träffa Jack Russel Terrier klubben 2013-09-22 för 
information om BPH. 
Ken Lundahl rapporterade vidare att Svenska Vorstehklubben har gjort ett 
studiebesök i Bjuv 2013-06-30 i samband med BPH och en bra dialog fördes. 
Elever från Realgymnasiet i Lund får 2013-09-28 en föreläsning om BPH på 
förmiddagen och deltar därefter med 9 st. hundar i BPH. Gymnasiet planerar 
att göra så årligen. 
Ken Lundahl rapporterade också att han skrivit en artikel till American 
Staffordshire Terrier-klubbens tidning och att Terrierposten kommer att ha en 
sida vikt för BPH i varje nummer. 
 
Cilla Hamfelt rapporterade att hon träffar SSRKs BPH-kommitté vecka 37. 
 
Liz-Beth Liljeqvist rapporterade att Ankan Edoff har fullt upp som föredragande 
om BPH. Liz-Beth rapporterade vidare att Västras andra bana är klar. 
Figurantubildning kommer att erbjudas gymnasieelever. 
 

c) VD 
Ulf Uddman rapporterade från Assistanshundsrådets möte 2013-08-31: 
- Ett 30-tal hundar har godkänts vid SKKs lämplighetstester.  
- Dokumentationsbanken finns tillgänglig på hemsidan. 
- Slutrapport rörande försöksverksamheten kommer att avges under april  
     2014. 
- I september ska SKK träffa Socialdepartementet för att efterhöra hur 
     situationen ser ut efter 2014. Vem ansvarar och vad blir SKKs roll. 
- Synskadades Riksförbunds krav för ledarhundar att de ska göra en BPH 
     ska även omfatta assistanshundar. 
 

d) Sekreteraren 
Eventuella förslag till revideringar av kommitténs delegeringsordning som ska 
gälla 2014-2015, arbetsuppgifter, ansvarsområden m.m. ska vara CS tillhanda 
senast 1 november 2013. 
KHM beslutade att uppdra till Mats Stenmark, Ken Lundahl och Maritha 
Östlund-Holmsten att sammanställa ett förslag, samt  
att ge Brith Andersson i uppdrag att stämma av med PtK beträffande 
regelverken. 
 
Nästa generella exteriördomarkonferens kommer att avhållas  
2018-02-24–25 – inga andra aktiviteter får planeras in samma datum. 
 

e) Adjungerade 
Förelåg yttrande över genomförd L-test. En del av resultaten kan eventuellt 
ifrågasättas. 
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Ulf Uddman meddelade att hundägaren bara har en part att vända sig till om 
man vill protestera och det är Djurens Jurister.  
SKK går inte in och kritiserar enskilda polisbeslut. SKK har försökt träffa 
justitieminister Beatrice Ask men inte lyckats få tillträde. 
SKK försöker få till stånd Hundpoliser på fler orter än i Stockholm. 
 
Förelåg förslag till skrivning under rubriken Observandum i förenklat RAS-
dokument för raser vars standard beskriver mentalitet/beteenden som inte kan 
anses överensstämma med de krav samhället idag ställer på hundar. 

 
KHM beslutade att biträda förslaget med ett redaktionellt tillägg, så att texten 
lyder som nedan: 
Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t.ex. 
stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer 
medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK 
rekommenderar därför att individer av dessa raser genomgår Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH, alternativt Mentalbeskrivning hund, MH. 
Hundarnas resultat registreras och redovisas officiellt och bör utgöra ett 
underlag i avelsarbetet.  
 
Helena Skarp lät via Helena Frögéli meddela att Nya Avelsboken är klar. 
 
Helena Frögéli meddelade att hon kommer att vara fortsatt sjukskriven under 
hösten. 
 
Ett nyhetsbrev är utskickat, nr 2 kommer under hösten. 
 
Katja Grandinson rapporterade att träffen med collieuppfödare i juni blev 
lyckad och uppskattades av collieklubben. 
 
Brith Andersson flaggar för att KHM behöver börja fundera på en översyn av 
BPH-reglerna, som går in i 5 årsplan fr.o.m. 2014-07-01 med ikraftträdande 
2015-01-01. 
 

f) Övrigt 
För kännedom föreligger ”Försvarsmaktens L-test – om mentalitet hos 
tjänstehundar” och ”Tjänstehundar och sällskapshundar”. 
KHM noterade handlingarna. 
 
Ulf Uddman och Maritha Östlund-Holmsten har vid förhandlingar inte kunnat 
komma överens med Försvarsmakten (FM). På CS uppdrag har Ulf Uddman, 
Christoffer Schildt och Marita Östlund-Holmsten haft möte med FM. FMs krav 
är att man vill jämställa sin L-test med MH vid registrering av valpkull men 
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kravet om MH kvarstår oförändrat från SBKs sida.  
Från juni 2013 registrerar SKK inga kullar från FM. 
Ulf Uddman meddelade att CS beslutat att samtliga dispenser för 
Försvarsmaktens hundar upphör. 

 

§ 62 Grundläggande utbildning mentalitet 

Förelåg av Mikaela Persson-Wallenius framtaget förslag till distans/digital 
grundutbildning i hundens beteende. Mikaela presenterade dokumenten och hur de är 
tänkta att användas. 
En pilotgrupp kommer under ca 10 veckor att arbeta med utbildningen.  
KHMs ledamöter uppmanades inkomma med synpunkter till Cilla Hamfelt. 
 
Studiefrämjandets Riksförbund vill träffa SKK. 
När det gäller studiehandledare är det mycket viktigt att hitta ledare som brinner för 
att få kursdeltagarna att komma igång och för att entusiasmera. 
 
KHM beslutade att ge mandat till Ulf Uddman och Helena Frögéli att gå vidare med 
detta arbete, samt 
att till Mikaela Persson-Wallenius framföra sitt varma tack för ett utomordentligt väl 
utfört arbete. 

 

§ 63 Information om oacceptabelt beteende 

Förelåg ett utkast till lathund rörande hantering av oacceptabelt beteende, vilket 
föredrogs av Kjell Svensson. 
 
Maritha Östlund-Holmsten redovisade sina tankar hur rapportering av oacceptabelt 
beteende skulle kunna missbrukas och gav några exempel. 
 
Ulf Uddman redovisade bakgrunden till hanteringsverktyget och varför grundregel 1 
och 2 kommit till. 
Trenden verkar inte vara ett okynnesutnyttjande. 
 
Liz-Beth Liljeqvist framförde att det råder stor tveksamhet hos länsklubbarna om det 
fungerar bra eller inte. 
 
KHM konstaterade att en regelrätt ”lathund” är svår att ta fram men att 
fallbeskrivningar kan vara till hjälp, liksom större tydlighet i vad som ska rapporteras 
och det som inte behöver rapporteras. 
 
KHM beslutade att till arbetsgrupp utse Liz-Beth Liljeqvist, Maritha Östlund-Holmsten 
och Nina Karlsdotter med uppdrag att till nästa länsklubbskonferens oktober 2014 och 
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specialklubbskonferens januari-februari 2015, ta fram fallbeskrivningar som 
diskussionsunderlag. 
 
Förelåg redovisning av oacceptabelt beteende för perioden januari-augusti 2013 vilken 
föredrogs av Brith Andersson. 
KHM noterade informationen. 
 

§ 64 Inkomna skrivelser 

Förelåg ansökan från SBK om bidragsberättigad mentaltestdomarkonferens att 
avhållas 2016-10-01--02. 
KHM beslutade att bevilja konferensen med ersättning enligt gällande bestämmelser. 

 

§ 65 Protokoll 

Förelåg CS protokoll nr 3-2013. 

KHM noterade att i § 94 a); att revidering av BPH ännu ej skett och uppdrar till Mats 
Stenmark att ta med frågan till CS. 

KHM lade därefter protokollet till handlingarna. 

 

§ 66 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 

Inget inkommit. 

 

§ 67 Övrigt 

För kännedom förelåg följande artiklar; 
“Applied animal behaviour science” 
“Behaviours and experiences as indicators for the result in a behavioural test for dogs” 

“Behavioural coding of German Shepherd dogs performing the standardized 
behavioural test used by Swedish Armed Forces to select suitable working dogs” 
 
KHM konstaterade att det är viktigt att bevaka informationen om den forskning som 
bedrivs. 
KHM beslutade att uppdra till Katja Grandinson att ta del av och göra kortare 
summering av forskningsrapporter/vetenskapligt publicerade artiklar som berör 
hundars mentalitet. 
 
Åsa Lindholm ställde frågan om det finns verktyg för att få kännedom om hur många 
hundar som avlivas på grund av mentalitet.  
Ulf Uddman meddelade att det finns en förstudie hur det skulle kunna gå till men att 
det handlar om att få en etablerad IT-samverkan och att få veterinärerna att 
rapportera avlivningsorsaker. 
 



  

SKK/KHM nr 4-2013 
2013-09-04 

Sida 8/8 
 
 

 
§ 68 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 
och/eller i Nyhetsbrev 

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. 

 

§ 69 Nästa möte 

KHMs nästa möte avhålls på SKKs kansli tisdag 26 november 2013, kl. 10:15 – 16:00 ca 

 

§ 70 Avslutning 

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: 
 
 
Nina Karlsdotter 
 
Justeras: 
 
 
 
Mats Stenmark Liz-Beth Liljeqvist (§ 55-63) 
Ordförande Justerare 
 
 
 
 Maritha Östlund-Holmsten (§ 64-70) 
 Justerare 


