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SKK/KHM nr 1/2010 

2010-02-03 

§§ 1-15 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 

mentalitet den 3 februari 2010. 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf.), Cilla Hamfelt, Claes Hemberg (fr.o.m. § 11), Ken 

Lundahl, Staffan Thorman 

 

Adjungerade: Brith Andersson, Ulf Uddman (t.o.m. § 12) 

 

Anmält förhinder: Liz-Beth Liljeqvist 

 

Vid protokollet: Helena Rosenberg 

 

 

§ 1 Mötet öppnas.  

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

 

§ 2 Val av justerare. 

Ken Lundahl utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.  

 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Efter genomgång fastställdes dagordningen och dess fasta punkter. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från KHMs sammanträde 2009-11-05. 

 

Beslöt KHM att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

Ärenden 

 

§ 5 Fortsatt diskussion 

 

a) KHMs uppdrag 

Återupptog KHM diskussionen gällande sitt uppdrag och vikten av att ha en god dialog med 

såväl klubbar som med omvärlden. Kommitténs stora arbetsuppgift inom denna 

verksamhetsperiod kommer att vara arbetet med införandet av det s.k. BasMH (se § 12). Inom 

kommitténs arbetsuppgifter ingår också att i nära samarbete med ras- och specialklubbar 

inventera det arbete som idag sker avseende hundars mentalitet.   
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Beslöt KHM efter diskussion att uppdra till Liz-Beth Liljeqvist och Cilla Hamfelt att inför 

kommande möte utarbeta ett förslag till handlingsplan över den verksamhet som måste löpa 

parallellt med projektgruppens fortsatta utveckling av BasMH.   

 

Beslöt KHM vidare att uppdra åt Helena Rosenberg att, inför kommande möte, ta fram ett 

förslag till skrivelse till samtliga specialklubbar med förfrågan om vilken aktivitet som pågår 

på klubbnivå gällande hundars mentalitet.  

 

b) Övrig forskning 

Återupptog KHM diskussionen kring pågående forskning gällande mentalitet.  

 

Beslöt KHM att uppdra åt Staffan Thorman att försöka avgränsa de forskningsområden kring 

mentalitet som KHM ska följa och vilka delar som eventuellt kan utelämnas. Beslöt KHM 

vidare att uppdra åt Ulf Uddman att kontakta Manimalis. Organisationen arrangerar under juli 

2010 forskarkonferensen "Människa & djur: för livet". Konferensen är ett internationellt 

forum för att sprida vetenskapliga resultat och forskning om djurs positiva inverkan på 

människan.  

 

Konstaterade KHM att diskussionen kring ”farliga raser” fortsätter. I Danmark har det lagts 

fram ett förslag som innebär att fjorton raser inte får importeras eller användas i avel.  

 

Beslöt KHM att även fortsättningsvis följa debatt och utveckling i Norden gällande 

eventuella förbud mot vissa raser. Beslöt KHM vidare att uppdra till Ulf Uddman och Brith 

Andersson att ta fram ett beskrivande underlag om SKKs arbete i denna fråga.  

 

 

 § 6 Protokoll från övriga kommittéer 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll.  

 

Noterade KHM förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna.  

 

 

§ 7 Protokollsutdrag  

Förelåg följande protokollsutdrag: 

a. AK nr 5/2009 § 153 a. RAS. Inkomna att protokollföras, anmälda att återremitteras 

samt anmälda för fastställan 

 

Fastställde KHM att Cilla Hamfelt är KHMs representant vid mötet med Svenska Bergs och 

Herdehundsklubben, SBHK.  

 

b. AK nr 5/2009 § 154 Information/Britt-Marie Dornell 

 

Noterade KHM att SKK/AK beslutat att, i enlighet med Centralstyrelsens beslut CS2/2009 § 

73d), kalla till möte med Collieklubben, SBK och KHM. 

 

c. CS nr 7/2009 § 165 Föregående protokoll nr 6/2009. § 140 (§ 124 g) 

delegeringsordningar § 6 KHMs uppdrag, delegeringsordningen protokollsutdrag 

 

Noterade KHM att CS, i enlighet med KHMs förslag, beslutat ge kommittén beslutsrätt för 

de områden som rör mentalitet. Beslutet innebär att ansvaret för regelverk gällande 
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Mentalbeskrivning Hund (MH), Mentaltest (MT) och framtida regelverk kring den nya 

mentalbeskrivningen (se § 12) flyttas till KHM. 

 

 

§ 8 Information 

a. Ordförande 

- Vid Specialklubbskonferensen, 30 januari, informerade ordförande om att KHM har 

bildats, om kommitténs uppdrag och prioriterade områden. Därefter informerade Curt 

Blixt, projektledare för ”Avel för mentalt sunda hundar”, om BasMH. Per Arvelius 

föreläste om arvbarhet. 

 

b. Ledamöterna 

- Staffan Thorman informerade om att SBK tar över Per-Erik Sundgrens dataprogram 

LatHunden.  

 

- Cilla Hamfelt rapporterade från Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens 

avelskonferens. 

 

c. VD 

- Enligt SKKs IT-plan kommer index för HD och ED att införas i SKK Avelsdata under 

2010. Övrig vidareutveckling av webbtjänsten kommer tidigast att ske under 2011. 

- SKK kommer under våren att bjuda in specialklubbar för jakthundar för att diskutera 

deras behov och önskemål kring IT-projekt.  

- Ulf Uddman har utsetts till expert till utredning ”Översyn av djurskyddslagstiftningens 

utformning och innehåll” 

- Tjänstehundsutredningen är inlämnad till regeringskansliet och kommer att skickas ut 

på remiss 

- SKKs chefjurist, Katarina Sundberg, försöker få till stånd en dialog med 

rikspolisstyrelsen gällande tillämpning av tillsynslagen 

- Informerade om Agrias och SKKs Forskningsfond för sällskapsdjur. SKK ska ta fram ett 

forskningspolitiskt program och det finns möjlighet för KHM att ha synpunkter gällande 

prioriterade områden avseende forskning kring hundars mentalitet. År 2010 finns 5 

miljoner kronor inom fonden 
- Informerade om att CS avsatt 5 miljoner kronor för arbete med hundars hälsa och 

mentalitet. KHM har möjlighet att äska medel för arbete inom kommittén t ex gällande 

information 

 

 

§ 9 FCI 

a. Protokoll aktuella för KHM 
Diskuterade KHM vilka FCI-protokoll som är aktuell för kommittén. 

 

Beslöt KHM att ta del av protokoll från Scientific Commission och General Committée. Övrigt 

material bevakas av SKK/CS och kansliet och förs till KHM vid behov.  

 

b. Tidigare utskickad information från FCI 

Förelåg lista på information från FCI. 

 

Noterade KHM förtecknade cirkular mm och lade dem därefter till handlingarna.  
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§ 10 Kopior för kännedom 

Förelåg följande kopior för kännedom: 

a. Svenska Rottweilerklubben. Skrivelse till SBK gällande mentalbeskrivning 

b. VU-beslut från PtK angående ansökan från SBK om undantag från låsningsperiod 

c. Protokollsutdrag till SKK/PtK gällande § 171 CS 7/2009 

d. Skrivelse från KHM; SKKs kommitté för hundars mentalitet (KHM) har påbörjat sitt 

arbete 

e. Skrivelse från Svenska Collieklubben till SBK, ”Angående kullar som avviker från 

SKKs:s grundregler” 

 

Noterade KHM dokumenten och lade dem därefter till handlingarna.  

 

 

§ 11 Resultatrapport 

Förelåg resultatrapport för oktober och november 2009. 

 

Tog KHM del av rapporten och beslutade därefter att uppdra till ordförande och 

sekreteraren att ta följa kommande resultatrapporter. 

 

 

§ 12 Presentation/diskussion, projekt ”BasMH” 

Curt Blixt, Kenth Svartberg, Per Arvelius och Sophia Trenkle-Nyberg hade inbjudits till 

mötet för att lämna slutrapport över projekt ”Avel för mentalt sunda hundar”. Projektet syftar 

till att skapa ytterligare en metod för att beskriva hundars mentalitet, hitintills kallad 

”BasMH”. Förelåg den skriftliga slutrapporten samt ansökan till SKK/CS om medel för 

fortsatt arbete inom projektet. Ansökan innehåller bland annat plan för provverksamhet och 

tillförlitlighetstest.  

 

Redogjorde projektgruppen för det arbete som hittills bedrivits, bland annat genomgång av 

litteratur, analyser av tidigare insamlad data och praktiska tester. Den testprototyp som 

framtagits förväntas genom adekvata testsituationer/testretningar och beteendebeskrivningar 

testa grundläggande personlighet och relevanta beteendeegenskaper med genetisk bas hos 

hundar av skilda typer och med olika funktioner. Testet ska vara hanterbart för ett fåtal 

personer och ej vara för krävande avseende tid och belastning. Redogjorde gruppen vidare för 

hur man arbetat för att de mätningar som görs i testet ska komma att visa höga arvbarheter 

och hur en framtida kvalitetssäkring av testet skulle kunna genomföras. Parallellt med 

eventuell fortsättning av projektet måste många praktiska frågor lösas och 

informationsmaterial mm produceras. Avslutningsvis tog projektgruppen upp namnfrågan för 

det nya testet. Hittills har namnet BasMH använts men annat namn är önskvärt.  

 

Tackade KHM för en utomordentligt bra, intressant och tydlig information, såväl skriftlig 

som muntlig, från projektgruppen.  

 

Diskuterade KHM namnfrågan och beslutade därefter att föreslå SKK/CS att testet ska 

heta Beteende- och Personlighetstest, BP-test. Beslöt KHM vidare att uppdra åt Helena 

Rosenberg att stämma av namnförslaget med projektgruppen och ge dem möjlighet att 

inkomma med synpunkter före CS möte den 17 februari. 

 

Beslöt KHM vidare att lägga ut rapporten på www.skk.se med förtydligande om att testet 

ännu bara är en prototyp och kan komma att ändras.  

http://www.skk.se/
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Beslöt KHM att en sammanfattning över rapporten ska skickas till special- och länsklubbar.  

 

Beslöt KHM därefter att tillstyrka fortsatt projekt och föreslå SKK/CS att bevilja ansökta 

medel. Konstaterade KHM att man kommer att följa projektet kontinuerligt och med stort 

intresse.  

 

 

§ 13 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 

och/eller i Hundsport Funktionär 

 

Beslöt KHM att ej offentliggöra § 12 förrän efter SKK/CS möte den 17 februari 2010. 

 

Beslöt KHM vidare att framföra önskemål om artikel i Hundsport Special gällande 

”BasMH”. 

 

 

§ 14 Nästa möte 

Nästa möte är torsdag den 8 april klockan 10.15 på SKK. 

 

 

§ 15 Mötet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och avslutade 

mötet. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Helena Rosenberg 

 

Justeras: 

 

 

 

Ionie Oskarson  Ken Lundahl 

Ordförande   Justerare 

 

 

 

 

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 


