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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för  

hundars mentalitet (KHM) den 19 oktober 2011 

 

Närvarande: 

Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt, Claes Hemberg (ej §§ 167-171, 173, 176), 

Liz-Beth Liljeqvist (ej §§ 167-171, 173, 176), Ken Lundahl, Staffan Thorman  

 

Adjungerade: Ulf Uddman, Brith Andersson, Helena Rosenberg, Åsa Lindholm 

 

Inbjuden: Curt Blixt 

 

Anmält förhinder: Helena Skarp 

 

Vid protokollet: Nina Karlsdotter 

_ _ _  

 

 

§ 167 Mötets öppnande 

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

 

§ 168 Val av justerare 

Staffan Thorman utses att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 169 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställs. 

 

§ 170 Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll, 5/2011, läggs med godkännande till handlingarna. 

 

§ 171 Resultatrapporter 

I ärendet föreligger rapporter avseende perioden juli-augusti 2011, vilka föredras av 

ordförande. 

KHM noterar rapporterna och lägger dem till handlingarna. 

 

§ 172 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

a) KFs beslut rörande BPH 

Ordförande rapporterar att KF enhälligt beslutade att BPH blir officiellt från 

2012 och etableras enligt KHMs förslag. 

KF beslutade vidare att finansiering sker enligt det uttag ur ändamålsbestämda 

medel som skett och sedan framledes genom stambokföringsavgift samt avgifts-

beläggning av lämpliga delar av utbildningen.  

 

SKK/CS beslutade att fastställa regelverket för BPH enligt KHMs förslag, att 

gälla från 2012-01-01 för en provperiod t.o.m. 2014-12-31. Provperiod om tre år 

fastställd för att möjliggöra eventuella justeringar i regelverket inför bestämmel-

sernas övergång till ordinarie 5-årig låsningsperiod. Eventuell begäran om  

justering i regelverket ska vara KHM tillhanda senast 2013-06-30. 
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b) Genomförandeplan BPH 

I ärendet föreligger diskussionsunderlag framtaget av Helena Rosenberg och 

Curt Blixt. Dokumentet omfattar följande avsnitt: arrangörer, banor, utbildning, 

budget, anmälningsavgifter, avelsdata, information och marknadsföring samt IT-

utveckling och administrativa rutiner. 

 

Arrangörer och banor: Vilka ska vara arrangörer, det vill säga stå för banor och 

arrangera BPH? Hur få igång berörda rasklubbar? Var ska banorna ligga? 

I diskussionerna som förs framkristalliseras följande förslag: 

Västra Sverige, Västra Kennelklubben, kontaktperson Liz-Beth Liljeqvist 

Sundsvallstrakten; Timrå BK, kontaktperson Ionie Oskarson 

Skåne; Sydsvenska Terrierklubben och Brukshundklubben Bjuv, kontaktperson 

Ken Lundahl 

Stockholmstrakten, två platser; lokal kennelklubb och ras-/specialklubb, kon-

taktperson Helena Rosenberg. 

 

Därutöver kommer eventuellt en ytterligare bana med privat arrangör att startas. 

 

KHM beslutar att ge ovanstående kontaktpersoner i uppdrag att avlämna rap-

port vid nästa möte hur föreslagna klubbar ställer sig till att vara arrangörer. 

Först därefter kan beslut tas om banornas placering. 

 

KHM beslutar att utse Helena Rosenberg och Curt Blixt som arbetsgrupp för 

att dra igång arbetet med BPH. Ett av uppdragen är att kalla de fem involverade 

ras-/specialklubbarna till ett möte snarast. 

 

KHM beslutar vidare att delegera till arbetsgruppen att i samråd med Ulf  

Uddman, upphandla material till banorna. 

 

Budget, anmälningsavgifter: Diskussion förs rörande ersättningar till beskrivare, 

testledare och funktionärer. 

 

KHM beslutar att följande minimiersättningar ska gälla: beskrivare erhåller 

750 kr, testledare 600 kr och funktionär 250 kr. Det står respektive arrangör fritt 

att betala ut högre ersättning. 

Stambokföringsavgiften är 100 kr.  

 

KHM beslutar att rekommenderad anmälningsavgift ska vara 500 kr. Avgift 

för anmälan till BPH fastställs dock av respektive arrangör.  

 

För uppfödare kan genomförd BPH jämställas med andra kriterier för att erhålla 

rabatterad registreringsavgift på valpkull. 

 

KHM beslutar att ge kansliet i uppdrag att hitta ett premiesystem till uppfödare 

som aktivt förmår sina valpköpare att genomgå BPH. 

 

Avelsdata, IT-utveckling och administrativa rutiner: Ulf Uddman påtalar att all 

information måste tas in elektroniskt. Förprogrammerade handdatorer ska till-

handahållas.  
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Under förutsättning att detta projekt prioriteras kan programmet vara klart att 

användas till den 1 maj 2012. Beslut om detta fattas av SKK/CS i december 

2011. 

 

Information och marknadsföring: KHM konstaterar att det är viktigt att informa-

tion om BPH sprids på ”alla arenor”. På Stockholm Hundmässa kommer en 

Café-hörna, där hundars mentalitet och BPH är några av ämnena, att vara öppen 

mellan kl. 09:30−14:00.  

 

På My Dog i Göteborg 2012 vill man saluföra BPH på fredagen och lördagen.  

KHM beslutar att ge Curt Blixt i uppdrag att kontakta Anne-Chaterine Edoff 

för vidare planering. 

 

KHM beslutar att ge Helena Rosenberg och Åsa Lindholm i uppdrag att skissa 

på en idé om marknadsföring. 

 

c) Utbildning av beskrivare 

KHM beslutar att den sedan tidigare utsedda uttagningsgruppen bestående av 

Liz-Beth Liljeqvist, Ken Lundahl, Cilla Hamfelt och Curt Blixt utökas med  

Helena Rosenberg. Curt Blixt blir sammankallande i gruppen och Helena  

Rosenberg tar emot anmälningarna. 

Rekryteringsprocessen måste komma igång omedelbart. 

 

Målet för varje kurs är 15 testledare och 15 beskrivare. Arbetsgruppen gör ett 

förslag till intresseanmälan.  

Förslag finns om att förlägga tre helgkurser till Skåne i mars−april 2012. 

De sex beskrivare som deltagit i arbetet under 2009-2010 kan uppdateras under 

ett veckoslut i Stockholmstrakten. 

 

KHM beslutar att boka in följande datum för kurser 2012: 9-11 mars, 23−25 

mars och 13−14 april, samt 

att uppdra till Helena Rosenberg att boka inkvartering och konferenslokaler. 

 

d) Förfrågan från NKKs funktionsanalyskommitté 

Curt Blixt föredrar ärendet. NKKs förfrågan gäller möjligheten att på egen be-

kostnad få vara med vid delar av utbildningen av BPH-funktionärer.  

 

KHM beslutar att, på förslag av Ulf Uddman, plats reserveras för de nordiska 

länderna vid eventuellt visat intresse att delta på egen bekostnad. 

 

e) Problembeteenden 

Hur ska problembeteenden noteras? Och hur ska det framgå att ägaren delgetts 

detta? 

Ken Lundahl föreslår att allt redovisas i klartext i en kort sammanfattning. 

 

KHM beslutar att ge Helena Rosenberg och Curt Blixt i uppdrag att till nästa 

möte utarbeta förslag till det sammanfattande dokument som hundägaren ska få. 

 



  

4 (7) 

f) Medlemskap ägare/förare 

I regelverket står att ägare/förare ska vara medlem. Behöver det framgå redan 

vid anmälan? 

KHM anser att medlemskapet ska kontrolleras vid genomförandet.  

 

g) Övrigt 

KHM beslutar att ge Ulf Uddman och Helena Rosenberg i uppdrag att upprätta 

en detaljbudget. 

 

§ 173 Ordlista mentalitet 

I ärendet föreligger en ordlista rörande mentalitet framtagen av Staffan Thorman, Åsa 

Lindholm, Curt Blixt och Helena Rosenberg. 

 

KHM beslutar att, efter smärre redaktionella justeringar, publicera ordlistan, samt 

att den därefter hanteras av sekreteraren vid enkla förändringar, endast större frågor förs 

vidare.  

 

§ 174 Information 

a) Ordförande 

Ionie Oskarson meddelar att hon avgår från kommittén från årsskiftet och att 

hon kommer att överlämna information om kommitténs arbete och intentioner 

till den nya ordföranden. 

 

b) Ledamöterna 

Staffan Thorman meddelar att han har för avsikt att avsluta sitt arbete i kommit-

tén från årsskiftet. 

 

Cilla Hamfelt meddelar att hon kommer att informera om BPH på SSRKs avels-

kommittés konferens för rasklubbarna i januari 2012.  

 

Ken Lundahl meddelar att han den 21 februari 2012 kommer att föreläsa om 

BPH hos Nordskånska Kennelklubben. 

 

c) VD 

Ulf Uddman meddelar att man för närvarande tittar på lite olika förslag när det 

gäller elektroniska läsplattor. 

 

Ulf Uddman meddelar också att SKK/CS den 16 november 2011 kommer att 

fastställa ordförande och delegationsordning för de olika kommittéerna. KHM 

kommer att få utökat mandat som omfattar kvalitetssäkring av till exempel 

hundinstruktörer och hundtjänstmarknaden. 

 

Ulf Uddman meddelar att Helena Rosenberg biträder honom i allt som rör tjäns-

tehunds- och assistanshundsfrågor och hund i vård, skola och omsorg. 

 

Ulf Uddman meddelar vidare att dialoger förs med bostadsföretag i Stockholm 

och Göteborg. Väsbyhem har gjort en egen lista över hundraser som man inte 

tycker hyresgästerna får ha i sina bostäder och de säger också upp hyresgäster 

som har dessa raser/hundtyper. 
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Positivt kan noteras att Djurpoliser får spridning i landet och ansvariga utses.  

 

d) Sekreteraren 

- - - 

 

e) Adjungerade 

- - - 

 

f) Övrigt 

Temautbildning mentalitet 

I ärendet föreligger för kännedom, inbjudan till temautbildning riktad till avels-

råd – ”Allt du vill veta om hundars mentalitet”, upprättad av Cilla Hamfelt, Åsa 

Lindholm och Helena Rosenberg. Kursen avhålls 21-22 april 2012. 

 

KHM beslutar att utse Staffan Thorman till moderator vid kursen. 

 

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

a) Mentalbeskrivning Hund (MH) 

 I ärendet föreligger slutligen justerad version av Svenska Brukshundklubbens 

(SBK) Bestämmelser resp. Anvisningar för Mentalbeskrivning hund.  

 Brith Andersson redogör för de smärre justeringar som skett i regelverket efter 

KHMs genomgång vid föregående möte. 

 

 KHM beslutar att godkänna de slutligt justerade versionerna av Bestämmelser 

resp. Anvisningar för Mentalbeskrivning hund, samt att dessa gäller från och 

med 2010-08-23 och träder ikraft från och med 2012-01-01, i enlighet med 

KHMs tidigare beslut (KHM 5/2011). 

 

 KHM betonar att innebörden av att regelverket inte är låst i 5-års perioder, inte 

innebär att revideringar kan ske fortlöpande. Detta ska endast ske om starka skäl 

föreligger. God framförhållning ska eftersträvas för att säkerställa att information 

om eventuella ändringar når ut i organisationen. 

 En eventuell revidering ska föregås av ansökan till SKK/KHM med sådan fram-

förhållning att beslut om fastställande kan ske 6 månader innan ändring träder 

ikraft. 

 

b) Korning 

I ärendet föreligger slutligen justerad version av Svenska Brukshundklubbens 

(SBK) Bestämmelser resp. Anvisningar för Korning. 

 Brith Andersson redogör för de smärre justeringar som skett i regelverket efter 

KHMs genomgång vid föregående möte. 

 

 KHM beslutar att godkänna de slutligt justerade versionerna av Bestämmelser 

resp. Anvisningar för Korning, samt att dessa gäller från och med 2010-08-23 

och träder ikraft från och med 2012-01-01 för en 5-årig låsningsperiod till och 

med 2016-12-31, i enlighet med KHMs tidigare beslut (KHM 5/2011). 
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§ 176 Information om oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redovisar en sammanställning för perioden januari-september 2011.  

KHM noterar informationen. 

 

KHM framför önskemål om att så småningom få en jämförande statistik mellan åren.  

Dessutom kan det vara av intresse att få fram uppgift om frekvensen på avlivning på 

grund av mentalitet. 

Ulf Uddman meddelar att det finns ett arbete på gång att få rapporter från veterinärerna 

vid avlivning av hund. Osäkert dock när och om sådan rapportering kan bli verklighet. 

 

§ 177 Inkomna skrivelser 

Inga skrivelser har inkommit. 

 

§ 178 Protokoll 

Inga protokoll har inkommit 

 

§ 179 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 

I ärendet föreligger protokollsutdrag från sammanträde med SKKs Prov och tävlings-

kommitté/PtK nr 3/2011 rörande bidragsberättigade domarkonferenser; Övrigt: 

”Informerade sekreteraren om de riktlinjer och anvisningar som tagits fram av SKKs 

Domarkommitté för planering och genomförande av konferenser för exteriördomare. 

I syfte att underlätta för klubbarna i deras planering inför och genomförande av domar-

konferenser finner PtK det önskvärt att ta fram likartade riktlinjer även för andra  

domarkategorier.  

Anvisningarna bör då tas fram i samverkan med SKKs Jakthundkommitté samt SKKs 

Kommitté för hundars mentalitet. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta respektive 

kommitté.” 

 

KHM noterar protokollsutdraget och anser att det är en bra idé och är gärna med och 

tar fram anvisningar. 

 

§ 180 Övrigt 

a) Utbildningsfrågor mentalitet 

KHM beslutade vid förra mötet att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda KHMs 

samtliga utbildningsfrågor kring mentalitet, bestående av Cilla Hamfelt, Helena 

Rosenberg och Åsa Lindholm. Arbetsgruppen meddelar att de påbörjat arbetet 

och att rapport lämnas vid nästa sammanträde. 

 

b) Adjungering till KHM 

KHM beslutar att, efter förslag från ordförande, föreslå CS att under perioden 

med etableringen av BPH, adjungera Curt Blixt och Katja Grandinsson till 

KHM. 

 

§ 181 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.  
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§ 182 Nästa möte 

Nästa möte med KHM avhålls den 1 december 2011, kl. 10:15. 

 

§ 183 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  Justerare 


