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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för  

hundars mentalitet (KHM) den 23 augusti 2011 

 

Närvarande: 

Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf. §§151-165), Cilla Hamfelt, Claes Hemberg, Liz-Beth 

Liljeqvist, Ken Lundahl, Staffan Thorman (ordf. §§147-150) 

 

Adjungerade: Helena Skarp, Brith Andersson, Helena Rosenberg, Åsa Lindholm 

 

Anmält förhinder: Ulf Uddman 

 

Vid protokollet: Nina Karlsdotter 

_ _ _  

 

 

§ 147 Mötets öppnande 

Staffan Thorman hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

§ 148 Val av justerare 

Liz-Beth Liljeqvist utses att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 149 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställs. 

 

§ 150 Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll, 4/2011, läggs med godkännande till handlingarna. 

 

§ 151 Resultatrapporter 

Ordförande Ionie Oskarson anländer till mötet. 

I ärendet föreligger rapporter avseende perioden maj-juni 2011, vilka föredras av ordfö-

rande. 

KHM noterar rapporterna och lägger dem till handlingarna. 

 

§ 152 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

a) Inriktningsbeslut BPH / KF-handling 

I ärendet föreligger slutlig utformning av KF-handling rörande Beteende- och 

Personlighetsbeskrivning Hund – för alla raser! 

KHM beslutar att godkänna utformningen samt att lägga den till handlingarna. 

 

b) Bestämmelser för BPH 

I ärendet föreligger förslag till bestämmelser för BPH. 

KHM beslutar att fastställa bestämmelserna efter de smärre justeringar som 

gjorts. 
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c) Utförandebeskrivning 

I ärendet föreligger kompletteringar i projektet BPH: utvärdering och kvalitets-

säkring, juni 2011.  

KHM beslutar att anta kompletteringarna. 

 

§ 153 Information 

a) Ordförande 

Ionie Oskarson rapporterar från möte med SKK/CS där man bl.a. diskuterat hur 

man kan förenkla de administrativa rutinerna. Förslag finns om att införa elek-

tronisk läsplatta där alla dokument kan samlas och pappersutskrifter kan undvi-

kas. Dessa läsplattor ska tillhandahållas av SKK till resp. kommitté och dess  

ledamöter. SKK vill prova i några kommittéer och Ionie Oskarson meddelar att 

hon anmält intresse för KHMs del.  

KHM ställer sig positiv till detta, samt uppdrar till kansliet att undersöka om 

information kan presenteras till nästa möte med KHM. 

 

b) Ledamöterna 

- - - 

 

c) VD 

I ärendet föreligger dokumentet Trygg med hund – ett pilotprojekt och region-

projekt för Västra Kennelklubben. 

Liz-Beth Liljeqvist berättar om projektet vilket går ut på hur SKK skulle kunna 

bli tydligare och komma tidigare in i processen när det gäller arbete med hundre-

laterade problem. Initiativet till projektet har tagits av Liz-Beth Liljeqvist och 

Ann-Chaterine Edoff. 

KHM tackar för ett utmärkt initiativ och vill gärna få fortlöpande information. 

 

Staffan Thorman berättar om ett liknande projekt i Botkyrka som lyckats väl och 

till stor del fått slut på hundrelaterade problem. 

 

d) Sekreteraren 

- - - 

 

e) Adjungerade 

Helena Skarp rapporterar att omorganisationen på kansliet nu är klar och att av-

delningen för avel och hälsa har full bemanning. 

 

f) Övrigt 

Dopingsföreskrifter 

I ärendet föreligger för kännedom nya dopingsföreskrifter från Jordbruksverket 

som gäller fr.o.m. 2011-07-01. 

KHM tar del av föreskrifterna och lägger dem sedan till handlingarna. 

 

Danska Kennelklubbens nya avelskrav för rottweiler 

I ärendet föreligger för kännedom ett utdrag ur Dansk Kennelklubbs tidning 

Hunden nr 7/8 rörande mentalbeskrivningskrav för avelsdjur av rasen rottweiler. 

KHM noterar informationen och beslutar att vidarebefordra densamma till 

SBK som har avelsansvaret för rasen. 
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§ 154 Ansökan om medel för fas 2 av projektet Mentalt sund collie 

I ärendet föreligger rubricerade ansökan. 

 

KHM beslutar att uppdra till kansliet att kontrollera om kostnaderna som anges i ansö-

kan är rimliga. 

KHM beslutar vidare att föreslå CS bevilja medel från fonden för forskning och ut-

veckling, så att kostnaderna täcks till 75 % från SKK. Resterande 25 % täcks av klub-

ben. 

 

 

§ 155 Ansökan om medel för utveckling av avelsvärdering för mentalitet hos hund 

I ärendet föreligger rubricerade ansökan. 

 

Helena Rosenberg rapporterar på uppdrag av Ulf Uddman om de diskussioner som förts 

inom Djurskyddsutredningen. Med de nya djurskyddsregler som troligen kommer att 

fastställas förordas användandet av avelsindex.  

 

KHM beslutar att föreslå CS att bevilja medel – totalt 215 000 kronor - från fonden för 

hundars hälsa för rubr. projekt. 

 

 

§ 156 Ansökan om bidragsberättigad mentalbeskrivarkonferens 2014-09-13−14 

I ärendet föreligger rubricerad ansökan från SBK. 

 

KHM beslutar att bevilja konferensen att avhållas 13−14 september 2014. Bidragsni-

vån är 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr.  

 

 

§ 157 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31, 

Mentalbeskrivning hund (MH) 

I ärendet föreligger korrigerad version av Svenska Brukshundklubbens (SBK) förslag 

till regler för Mentalbeskrivning hund, Bestämmelser samt Anvisningar. 

Brith Andersson redogör för granskningen av regelförslaget. 

 

KHM finner att behov föreligger av mindre justering av redaktionell art under två 

punkter i Särskilda bestämmelser för Mentalbeskrivning hund; 

Punkt 6. Villkor för deltagande, Ägare/förare. I denna del har information fallit bort om 

vad som krävs avseende medlemskap för ej svensk ägare/förare, varför SBK uppmanas 

att infoga gängse skrivning angående detta. 

 

Punkt 13. Prioritering av anmälda hundar, a) Då lokalklubb är arrangör ska i första 

hand företräde ges för hund: 1.oavsett ras, som är ägarregistrerad på medlem i arrange-

rande klubb, och i behov av MH för tävlande. 

För att undvika eventuell oklarhet vid prioritering av anmälda hundar infogas ”SKKs 

register” i denna del, enligt följande: ”1.oavsett ras, som i SKKs register är ägarregistre-

rad på medlem i arrangerande klubb”. 
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KHM beslutar att uppdra till Brith Andersson att kontakta SBK angående justering av 

punkt 6 och punkt 13, samt 

 

att, förutsatt att ovanstående justeringar i texten sker, slutligen fastställa Bestämmelser 

samt Anvisningar för Mentalbeskrivning hund att gälla från och med 2011-08-23 och att 

träda ikraft från och med 2012-01-01. 

 

Under period då regelverket sorterade inom SKKs Prov- och tävlingskommittés (PtK) 

ansvarsområde har hemställan från SBK om undantag från 5-årig låsningsperiod be-

handlats (PtK 1/2010, § 13). PtK har bifallit SBKs hemställan om undantag från lås-

ningsperiod att gälla tillsvidare, från och med kommande 5-åriga låsningsperiod  

2012-01-01. I beslutet betonas att undantaget inte avser de punkter i allmänna bestäm-

melser för utställningar, prov och tävlingar vilka SKKs Centralstyrelse kan komma att 

besluta är obligatoriska i samtliga regelverk. Inför beslut om bifall har PtK bl.a. beaktat 

att MH som provform är en beskrivning, inte ett test till vilket en titel är knuten.  

 

Utifrån de förutsättningar som angetts finner inte KHM att det finns skäl att ändra det 

beslut som PtK tagit om att i detta ärende bifalla undantag från låsningsperiod från och 

med 2012-01-01.  

 

KHM betonar att ändring i Särskilda bestämmelser för MH samt Anvisningar för MH 

inte får ske med hög frekvens och korta intervaller. En eventuell ändring ska ske endast 

om starka skäl föreligger. God framförhållning ska eftersträvas för att säkerställa att 

information om eventuella ändringar når ut i organisationen. 

 

KHM betonar vidare att oavsett om regelverket är undantaget låsningsperiod ska en 

planerad ändring alltid föregås av ansökan till samt fastställande av KHM. 

 

 

§ 158 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31, 

Korning 

I ärendet föreligger korrigerad version av SBKs förslag till regler för Korning, Bestäm-

melser samt Anvisningar. Föreligger även begärt tydliggörande avseende bakgrund 

samt avsikt till att ”Hund av ras för vilken SBK inte har avelsansvaret äger rätt att del-

ta på korningens mentaltest i mån av plats.” har införts under punkt 11, Villkor för del-

tagande, Hund, i Särskilda bestämmelser för Korning. 

Brith Andersson redogör för granskningen av regelförslaget. 

 

KHM finner att behov föreligger av mindre justering av redaktionell art avseende äga-

re/förare under punkt 11, i Särskilda bestämmelser för Korning; 

Punkt 11. Villkor för deltagande, Ägare/förare. I denna del har information fallit bort 

om vad som krävs avseende medlemskap för ej svensk ägare/förare, varför SBK upp-

manas att infoga gängse skrivning angående detta. 

 

Punkt 11. Villkor för deltagande, Hund 

KHM tar del av SBKs tydliggörande avseende införd text ”Hund av ras för vilken SBK 

inte har avelsansvaret äger rätt att delta på korningens mentaltest i mån av plats.”. 
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För KHMs kännedom föreligger underlag från SKKs Prov- och tävlingskommittés 

(PtK) tidigare handläggning och beslut i samma frågeställning, under period då regel-

verket sorterade inom PtKs ansvarsområde. 

 

KHM diskuterar ingående SBKs regelförslag. Av vad som framförs i SBKs tydliggö-

rande finner inte KHM att skäl föreligger till att ändra PtKs tidigare beslut, om avslag 

till annan ras än för vilken SBK har avelsansvar (PtK nr 1/2007 samt 2/2009). 

 

KHM beslutar att avslå SBKs förslag till regeländring avseende annan ras, varmed 

PtKs tidigare beslut i samma fråga kvarstår oförändrat (PtK nr 1/2007 samt 2/2009),  

 

att ge Brith Andersson i uppdrag att kontakta SBK angående justering av punkt 11, 

Villkor för deltagande, Ägare/förare samt Hund, samt 

 

att, förutsatt att ovanstående justeringar i texten sker, slutligen fastställa Bestämmelser 

samt Anvisningar för Korning att gälla från och med 2011-08-23 och att 2012-01-01 

träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med 2016-12-31. 

 

Under denna paragraf deltar inte Staffan Thorman. 

 

 

§ 159 Information om oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redovisar en sammanställning för 2010, samt statistik för perioden  

januari−juli 2011.  

KHM noterar informationen. 

 

 

§ 160 Inkomna skrivelser 

I ärendet föreligger snabbrapport FCI/NKU-möten, Paris 3-5 juli 2011. Ionie Oskarson 

understryker att SKK ligger ”rätt i tiden” beträffande SRD (Särskilda rasspecifika do-

maranvisningar) och hundars mentalitet. Många länder i Europa är intresserade och dis-

kussioner fördes vid FCIs möten. 

KHM noterar rapporten och lägger den till handlingarna. 

 

 

§ 161 Protokoll 

I ärendet föreligger CS-protokollen 2/2011 och 3/2011. 

KHM noterar protokollen och lägger dem till handlingarna. 

 

 

§ 162 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 

I ärendet föreligger följande protokollsutdrag: 

a) CS 110504, § 41 r.r. medlemskap för förare vid MT – förtydligande 

KHM noterar protokollsutdraget och lägger det till handlingarna. 

 

b) CS 110615, § 87 r.r. BPH 

KHM noterar protokollsutdraget och lägger det till handlingarna. 
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§ 163 Övrigt 

a) Utbildningsfrågor mentalitet 

Efter diskussion beslutar KHM att utse en arbetsgrupp för att bereda KHMs 

samtliga utbildningsfrågor kring mentalitet. Arbetsgruppen får följande sam-

mansättning: Cilla Hamfelt, Helena Rosenberg och Åsa Lindholm. 

 

KHM beslutar att inledningsvis får arbetsgruppen följande uppdrag: 

- ta fram ett föreläsningsmaterial för KHMs ledamöter rörande BPH.  

Mål: färdigt kvartal 1 2012.  

- ta fram ett utbildningspaket – allmän grundutbildning om hundars mentalitet. 

Mål: färdigt under 2012. 

 

b) Temautbildning mentalitet 

SKKs temautbildning för Avelsfunktionärer, som ska genomföras i april 2012, 

föreslås handla om hundars mentalitet och SKKs avelssekretariat har framfört 

önskemål att KHM skulle ansvara för programmet. 

KHM beslutar att tillmötesgå önskan och uppdrar till arbetsgruppen att ta fram 

ett program. 

 

c) Medverkan/föreläsning om BPH 

Nordskånska Kennelklubben kommer att ha olika föreläsningar under 2012 och 

vill gärna ha medverkan från KHM rörande föreläsning om BPH. 

KHM beslutar att utse Ken Lundahl att erbjuda medverkan vid lämpligt till-

fälle. 

 

Specialklubben för västgötaspets har ett uppfödar-/medlemsmöte lördagen den 

15 oktober 2011 och önskar föreläsning om BPH. 

KHM beslutar att ge Helena Rosenberg i uppdrag att tillfråga Curt Blixt och  

Sophia Trenkle Nyberg om någon av dem kan ta uppdraget.  

 

d) Kennelfullmäktige och seminarium i anslutning till detta  

KHM diskuterar innehåll och uppläggning av presentationen av BPH vid Ken-

nelfullmäktige och vid det seminarium som ska avhållas på fredagen före full-

mäktige. 

KHM beslutar att till fredagens seminarium bjuda in Curt Blixt och Sophia 

Trenkle Nyberg att tillsammans med Ionie Oskarson hålla i workshop om BPH. 

 

CS har framfört önskemål om att en av programpunkterna också ska handla om 

oacceptabelt beteende. 

KHM uttalar sitt önskemål att någon behörig person föredrar detta, t.ex. Brith 

Andersson. 

 

Under fullmäktige är tid avsatt på söndag morgon för behandling av BPH. 

KHM beslutar att bjuda in hela projektgruppen (Curt Blixt, Kenth Svartberg, 

Per Arvelius och Sophia Trenkle Nyberg) att närvara. Kenth Svartberg anlitas att 

tillsammans med Ionie Oskarson föredra BPH; hur det kan användas, syfte och 

beskrivning av de olika momenten (gärna med film/bilder). Dessutom en belys-

ning av forskningsgranskningen. 
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e) Årets uppfödarutskick 

I ärendet föreligger av Åsa Lindholm framtaget förslag till utformning av årets 

uppfödarutskick. 

KHM beslutar att biträda förslaget och lägger det därefter till handlingarna. 

 

f) Brev rörande kommentarer runt utvärdering av ovtjarkornas mentaltester 

KHM har fått ta emot en skrivelse med en del frågor rörande de mentaltester 

som genomförs i KHMs regi för ovtjarkor. 

I ärendet föreligger för kännedom det svar som avlevererats. 

KHM beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna. 

 

 

§ 164 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.  

 

 

§ 165 Nästa möte 

Nästa möte med KHM avhålls den 19 oktober 2011, kl. 10:15 på SKKs kansli. 

 

 

§ 166 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 Staffan Thorman 

Ordförande §§ 151-165 Ordförande §§ 147-150 

 

 

 

Liz-Beth Liljeqvist 

Justerare 


