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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för  

hundars mentalitet (KHM) den 22 mars 2011 

 

Närvarande: 

Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf), Cilla Hamfelt, Claes Hemberg, Liz-Beth Liljeqvist 

(ej §§1-4, 7), Ken Lundahl, Staffan Thorman 

 

Adjungerade: Ulf Uddman (t.o.m. § 7) Helena Skarp (t.o.m. § 7), Brith Andersson,  

Åsa Lindholm 

 

Vid protokollet: Nina Karlsdotter 

_ _ _  

 

 

§ 105 Mötets öppnande 

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

 

§ 106 Val av justerare 

Cilla Hamfelt utses att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 107 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställs. 

 

§ 108 Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll, 1/2011 läggs med godkännande till handlingarna. 

 

§ 109 Resultatrapporter 

Perioden januari-februari 2011 

Ionie Oskarson föredrar resultatrapporterna, vilka därefter läggs till handlingarna.  

 

 

§ 110 Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

a) Granskning av BPH-rapporten 

I ärendet föreligger av prof. Björn Forkman lämnade kommentarer med anled-

ning av den granskning han genomfört av BPH-rapporten.  

 

KHM beslutar att översända kommentarerna till projektgruppen för BPH för 

att få deras synpunkter över desamma. Synpunkterna önskas skriftligt redovi-

sade till KHM senast 26 april 2011. 

 

KHM beslutar att granskningskommentarerna fram till nästa möte med KHM 

är att betrakta som ett internt dokument. 

 

KHM beslutar vidare att till sitt nästa möte bjuda in Björn Forkman och  

projektgruppen för BPH. 
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Ionie Oskarson framför KHMs tack till Björn Forkman för ett snabbt och bra  

arbete.  

 

b) Samrådsgruppens uppdrag 

KHM beslutar att följande ingår i samrådsgruppens uppdrag: 

 - IT-stöd och möjligheter till statistik och samlade utvärderingar 

 - Utbildningsplan för funktionärer 

 - Utarbeta norm för material och skapa banritning 

 - Föreslå lämpliga raser/specialklubbar för en första etapp 

 - Föreslå hur det praktiskt ska kunna fungera 

 - Informationsfolder på svenska och engelska 

 

c) Rapport från samrådsgruppens möte 2011-03-10 

I ärendet föreligger rapport från rubricerade möte. 

 

KHM beslutar att bjuda in Curt Blixt till KHMs nästa möte för att få en presen-

tation av en utbildningsplan för beskrivare och ”testledare”, 

att utbildningen ska arrangeras i SKKs regi,  

att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta föreslagna raser/specialklubbar,  

att biträda samrådsgruppens förslag till geografisk förläggning av beskrivar-

platser (fem platser),  

att SKK införskaffar ”banor” till beskrivarplatserna, samt 

att ge Ulf Uddman i uppdrag att räkna på kostnader när BPH är i gång (efter 

uppbyggnadsskedet) men även initiala kostnader som bör kunna finansieras över 

SKKs utvecklingsfond.  

 

KHM beslutar att fastställa att SKK äger insamlade BPH-data men att ras- och 

specialklubbar ska ha fri tillgång till materialet. 

 

d) IT-stöd för BPH 

I ärendet föreligger av IT-chefen Bengt Pålsson upprättad PM rörande IT-stöd 

för BPH. 

Ulf Uddman meddelar att det för närvarande pågår ett utvecklingsarbete för han-

tering av provresultat och där BPH kan ingå. SKK har planer på att göra en för-

studie med hjälp av extern person för att ta fram en standardmodell. 

 

§ 111 Information 

a) Ordförande 

- 

b) Ledamöterna 

- 

c) VD 

Ulf Uddman meddelar att SKK uppvaktat jordbruksminister Eskil Erlandsson 

och att han verkar positiv till SKKs inställning och arbete med hundars menta-

litet. Samma positiva inställning verkar inte civilminister Stefan Attefall ha till 

gällande lagstiftning. 
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I Danmark finns en gryende debatt rörande ”farliga” hundar. En OBS-lista är 

framtagen och regeringen kan fatta beslut om att förbjuda fler raser utan att 

Dansk Kennelklubbs åsikt inhämtas. 

 

Ulf Uddman rapporterar att Djurpolisen i Stockholm i sitt arbete använder  

gällande lagstiftning på ett bra sätt. Omhändertagande och avlivning av hundar 

på grund av dåligt temperament ökade under 2010. 

 

Ulf Uddman rapporterar att inom collieklubben har presentationen av projektet 

med att ta fram ett mentalindex, som skett med stöd från SKKs fond ”hundars 

hälsa”, påbörjats med bl.a. uppfödarmöten och artiklar i klubbens tidning. 

 

Ulf Uddman meddelar att arbetet med att ta fram en DVD för storvuxna hund-

raser ännu inte kommit igång på grund av tidsbrist.  

 

d) Sekreteraren 

Sekreteraren meddelar att arbetet med SKKs nya hemsida pågår och KHM har 

fått förfrågan om att upprätta en ordlista kring mentalitet. 

KHM beslutar att ge Staffan Thorman i uppdrag att ansvara för upprättandet av 

ordlistan, samt 

att tillfråga Curt Blixt om han är villig att delta i arbetet med detta. 

 

KHM beslutar också att ge Helena Skarp i uppdrag att kontakta Elisa Kajanus 

för sammanställning och lay out av ordlistan. 

 

För information meddelas att en inbjudan till ett seminarium den 26-27 mars 

2011, om hur man blir en bättre tränare av hund, har inkommit. 

KHM noterar informationen. 

 

Sekreteraren meddelar vidare att minnesanteckningar från möte med länsklub-

barnas utbildningsgrupp och SKK har inkommit. 

KHM beslutar att anteckningarna bifogas för kännedom till nästa möte med 

KHM. 

 

e) Adjungerade 

Helena Skarp meddelar att diplom kommer att skickas till hundarna som deltagit 

i BPH-projektet. 

 

f) Övrigt 

- 

 

 

§ 112 Regelrevidering 

a) Ang. dräktiga tikars medverkan vid mentalbeskrivningar och mentalprov 

I ärendet föreligger yttranden från SKK/PtK samt SKKs veterinärmedicinska 

konsult över rubricerade, vilka båda biträder KHMs uppfattning. 
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KHM beslutar, enligt PtKs förslag, att texten ”Vid Mentalbeskrivning eller 

Mentaltest får inte dräktig tik delta vid någon tidpunkt efter det att parning har 

skett” införs i Bestämmelser för Mentalbeskrivning samt i Bestämmelser för 

Korning i form av ett tillägg till CS fastställda formulering i punkten avseende 

dräktig tik och valptik. Tillägget införs från 2012-01-01. 

 

b) Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 

I ärendet föreligger för kännedom rubricerade dokument som innehåller av 

SKK/CS beslutad justering av text samt tillägg av avsnitt (CS 2011-02-16). 

Bestämmelserna är fastställda att gälla fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2016-12-31. 

 

 

§ 113 Information om oacceptabelt beteende 

I ärendet föreligger statistik, vilken föredras av Brith Andersson.  

KHM noterar informationen. 

 

 

§ 114 Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser föreligger. 

 

 

§ 115 Protokoll 

Inga protokoll föreligger. 

 

 

§ 116 Protokollsutdrag 

I ärendet föreligger följande protokollsutdrag: 

a) CS 110216, KHMs protokoll 5/2010; Rapport Beteende och Personlighetsbeskriv-

ning (BPH) 

KHM noterar protokollsutdraget och lägger det till handlingarna. 

 

b) CS 110216, KHMs protokoll 5/2010; SBK, Hemställan rörande medlemskap för  

förare vid MT. 

KHM noterar SKK/CS beslut och ställer sig något frågande då det inte följer det förar-

begrepp som används i övriga regelverk inom prov- och tävlingsverksamheten. 

 

KHM beslutar att ge Brith Andersson i uppdrag att bevaka frågan vid hantering av 

regelrevidering. 

 

 

§ 117 Övrigt 

Ang. domarkonferenser arrangerade av klubbar med egna provregler/-bestämmelser 

I ärendet föreligger för kännedom kopia av skivelse till SBK i rubr. fråga. Ansökan om 

bidrag till domarkonferenser för år 2014 ska vara SKK tillhanda senast 2011-07-01.  

KHM noterar skrivelsen och lägger densamma till handlingarna. 
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§ 118 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 rapporten från Björn Forkman inte offentliggörs förrän efter nästa 

möte med KHM.  

I övrigt inga ärenden som behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 

justerat.  

 

 

§ 119 Nästa möte 

Nästa möte med KHM avhålls den 3 maj 2011, kl. 10:15 på SKKs kansli. 

 

 

§ 120 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 Cilla Hamfelt 

Ordförande Justerare 


