
 
 

 SKK/KHM nr 1 2011 

 2011-02-07 

 §§ 86-104 

 

1 (5) 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för  

hundars mentalitet (KHM) den 7 februari 2011 

 

Närvarande: 

Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf), Claes Hemberg, Liz-Beth Liljeqvist (via telefon), 

Ken Lundahl, Staffan Thorman 

 

Adjungerade: Helena Skarp, Brith Andersson, Åsa Lindholm 

 

Inbjudna: § 91 Curt Blixt, Per Arvelius, Kenth Svartberg, Sophia Trenkle Nyberg 

 

Anmält förhinder: Cilla Hamfelt, Ulf Uddman 

 

Vid protokollet: Nina Karlsdotter 

_ _ _  

 

§ 86 Mötets öppnande 

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

 

§ 87 Val av justerare 

Staffan Thorman utses att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 88 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställs. 

 

§ 89 Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll, 5/2010 läggs med godkännande till handlingarna. 

 

§ 90 Resultatrapporter 

Perioden oktober 2010 

Ionie Oskarson föredrar resultatrapporterna, vilka därefter läggs till handlingarna.  

 

 

§ 91 Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

a) Redovisning av BPH-projektet 

Ionie Oskarson hälsar Curt Blixt, Per Arvelius, Kenth Svartberg och Sophia 

Trenkle Nyberg hjärtligt välkomna till mötet. 

I ärendet föreligger projektgruppens rapport rörande projektet BPH vilken före-

dras av Kenth Svartberg. Projektgruppens rapportsammanfattning bifogas. 

 

Ionie Oskarson framför KHMs stora tack till den gedigna redovisningen och för 

ett utmärkt arbete. 

 

KHM beslutar att anlita extern granskare av rapporten och ger Staffan  

Thorman i uppdrag att kontakta Björn Forkman, professor i etologi vid  

Köpenhamns Universitet och väl insatt i tester och liknande frågeställningar. 
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KHM beslutar vidare att informera SKK/centralstyrelsen (SKK/CS) om dags-

läget.  KHM kommer under våren att lämna ett konkret förslag till vidare hante-

ring i frågan inför höstens fullmäktige. 

 

KHM föreslår att BPH presenteras och diskuteras i seminarieform i samband 

med fullmäktige. 

 

KHM beslutar att samrådsgruppen framgent består av Liz-Beth Liljeqvist,  

Cilla Hamfelt, Per Arvelius, Curt Blixt, Ann Olsson, Ann-Chaterine Edoff, Inga-

Lill Larsson och Ken Lundahl. 

 

b) Övrigt 

- 

 

§ 92 Information 

a) Ordförande 

Ionie Oskarson rapporterar att hon deltog vid Läns- & Specialklubbskonferensen 

den 29-30 januari 2011 och informerade om BPH. 

 

b) Ledamöterna 

Staffan Thorman rapporterar att även han deltog vid Läns- & Specialklubbskon-

ferensen och han upplever att det finns intresse för BPH och att inget negativt 

hittills hörts. Även projektgruppen för BPH deltog vid konferensen och föredrog 

sin slutrapport och de meddelar att de har blivit inbjudna att delta även vid andra 

arrangemang. 

 

c) VD 

-  

d) Sekreteraren 

- 

e) Adjungerade 

- 

f) Övrigt 

 

§ 93 Regelrevidering 

a) Ang. dräktiga tikars medverkan vid mentalbeskrivningar och mentalprov 

I ärendet föreligger en skrivelse från Svenska Brukshundklubbens (SBKs) ut-

skott för avel och hälsa. Utskottets mening är att dräktiga tikar inte ska tillåtas gå 

upp i ett mentalprov vid någon tidpunkt efter att parning har skett. Motivet är att 

en dräktig tik inte i något läge ska belastas mentalt. Befinns tiken efter parning 

inte vara dräktig, vilket kontrolleras vid veterinärmedicinsk undersökning med 

hjälp av ultraljud, röntgen etc., gäller naturligtvis inte ovanstående.  

SBKs utskott för avel och hälsa yrkar således på en ändring av de Allmänna  

bestämmelserna vad avser punkten 6, hinder för deltagande gällande dräktiga  

tikar vid mentala prov, från och med kommande låsningsperiod, med början 

2012-01-01. 
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KHM biträder utskottets uppfattning. 

 

KHM beslutar att begära yttrande från SKK/Prov- och tävlingskommittén 

(SKK/PtK) samt, 

att även inhämta veterinärmedicinskt utlåtande. 

 

b) Bestämmelser för korning 

I ärendet föreligger för kännedom skriftväxling rörande en begäran från SBKs 

utskott för avel och hälsa, om justering av text i den del av Bestämmelser för 

korning som avser exteriörbeskrivning. Begäran har inkommit med anledning av 

de Utställnings- och championatbestämmelser som trätt i kraft från 2011-01-01. 

SKK svarar att med hänvisning till de ändrade utställningsbestämmelserna är 

detta att anse som en redaktionell justering. Texten i punkt 15 justeras enligt föl-

jande: ”För godkänd exteriörbeskrivning krävs att hunden: efter 18 månaders ål-

der vid officiell exteriörbeskrivning erhållit kryss i rutan godkänd (bedöms mot-

svara lägst good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning)”. 

 

c) Fastställande av ändringar i dokument rörande mentalbeskrivning 

I ärendet föreligger ett önskemål från SBKs utskott för avel och hälsa, om för-

ändringar i dokumentet ”Bestämmelser för mentalbeskrivning; Allmänna be-

stämmelser för utställningar, prov och tävlingar”. 

Mot bakgrund av att regelverket för Mentalbeskrivning hund (MH) av SKK/PtK 

är fastställt i dess nuvarande form fram till 2012-01-01 har KHM behandlat 

SBKs ansökan om fastställande av gjorda förändringar i Bestämmelser samt 

Anvisningar för MH i två skilda delar.  

 

KHM beslutar att Bestämmelser för MH kvarstår i oförändrad form fram till 

2012-01-01. 

 

KHM beslutar vidare att ge Ken Lundahl i uppgift att tillsammans med Brith 

Andersson granska förslaget. Justerad förslagsversion beräknas kunna föreligga 

vid KHMs möte i maj 2011. 

 

I ärendet föreligger även önskemål från SBKs utskott för avel och hälsa om för-

tydliganden i dokumentet ”Anvisningar mentalbeskrivning hund”. 

 

KHM beslutar att bifalla önskemålet och att begärda förtydliganden införs 

fr.o.m. 1 april 2011. 

 

d) Fråga om tidsaxel vid regelrevidering 

I ärendet föreligger en skrivelse från SBK, Ann Olsson, rörande rådande tidsaxel 

vid regelrevidering inför kommande låsningsperiod. SBK meddelar att de önskar 

inkomma med förslag på revideringsunderlag för Bestämmelser samt Anvis-

ningar för Korning under april 2011.  

 

KHM beslutar att medge ovan begärda undantag från rådande tidsplan.  
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§ 94 Information om oacceptabelt beteende 

I ärendet föreligger statistik, vilken föredras av Brith Andersson.  

KHM noterar informationen. 

 

 

§ 95 Collie-projektet 

I ärendet föreligger Per Arvelius och Katja Grandinssons resultat från projektet Mentalt 

Sund Collie, delrapportering av ”fas 1”. 

KHM kommer att ta ställning till eventuell ”fas 2” när ansökan inkommer. 

 

KHM noterar rapporten och beslutar att vidarebefordra densamma till SKK/CS. 

 

 

§ 96 MH för ovcharka 

Ken Lundahl meddelar att han haft kontakt med klubben och då fått besked att de anser 

att ett uppdrag att ordna ett uppfödarmöte med deltagande av avelskommittén blir för 

stort för dem. 

Ett möte kommer dock att avhållas den 16 april 2011 i Örebrotrakten vid vilket Ken 

Lundahl och Ann-Chaterine Edoff kommer att delta.  

 

 

§ 97 Förslag om etiska regler 

I ärendet föreligger av SKK/Avelskommittén (SKK/AK) framtaget förslag till ”SKKs 

etiska riktlinjer”. KHM finner dokumentet välformulerat och klokt. 

KHM beslutar att tillstyrka förslaget. 

 

 

§ 98 Inkomna skrivelser 

I ärendet föreligger skrivelse från en rottweilerägare rörande incidenter samt ett förslag. 

KHM anser att detta är en angelägenhet för rasklubben och lägger därefter skrivelsen 

till handlingarna. 

 

 

§ 99 Protokoll 

I ärendet föreligger protokoll från SKK/CS, nr 5/2010, 2010-11-10. 

KHM noterar protokollet och lägger det till handlingarna. 

 

 

§ 100 Protokollsutdrag 

I ärendet föreligger följande protokollsutdrag: 

a) CS 100909-09, §126 ”§61 r.r. ny ras i Sverige boerboel” 

KHM noterar protokollsutdraget och lägger det till handlingarna. 

 

b) CS 100908-09, §132 Kennelfullmäktige 2011, c) Val av arbetsgrupp för att utse mot-

tagare av Hamiltonplaketten 

KHM beslutar att utse Ionie Oskarson till KHMs representant i ovanstående arbets-

grupp. 
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§ 101 Övrigt 

a) Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens 

I ärendet föreligger beslut taget av SKK/PtK om godkännande av erhållen redo-

visning från SBK, rörande genomförd konferens för Mentaltestdomare  

2010-03-27—28. 

KHM noterar skrivelsen och lägger densamma till handlingarna. 

 

b) Länsklubbsinventering; utbildning 

I ärendet föreligger redovisning av uppdrag från ordförandemötet i september 

2009. 

KHM noterar redovisningen och lägger densamma till handlingarna. 

 

 

§ 102 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, samt 

att ge Åsa Lindholm i uppdrag att för publicering sammanställa redovisning av de två 

projekten rörande BPH och Collie. 

 

§ 103 Nästa möte 

2011 års möten fastställs till:  22 mars, 3 maj, 23 augusti, 19 oktober och 1 december, 

samtliga kl. 10:15 på SKKs kansli. 

 

§ 104 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 


