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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för  

hundars mentalitet (KHM) den 16 november 2010 

 

Närvarande: 

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

Ken Lundahl, Staffan Thorman 

 

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

 

Inbjudna: § 70 Curt Blixt, Per Arvelius 

§ 77 Per Arvelius, Katja Grandinsson, SLU samt Margareta Carlsson, Anita  

Braxenholm, Elisabeth Landfors från Collieklubben 

§ 78 Ann-Chaterine Edoff 

 

Vid protokollet: Nina Karlsdotter 

_ _ _  

 

§ 65 Mötets öppnande 

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

 

§ 66 Val av justerare 

Ken Lundahl utses att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 67 Fastställande av dagordning 

Med tillägg under punkten Övrigt, fastställs föreslagen dagordning. 

 

§ 68 Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll, 4/2010 läggs med godkännande till handlingarna. 

 

Upplysning rörande § 61 a) Ulf Uddman meddelar att det enligt rasklubben rör sig om 

ca 200 hundar, inte ett 20-tal. Ulf har träffat klubben i oktober.  

 

§ 69 Resultatrapporter 

a) Perioden juli-september 2010 

Ionie Oskarson föredrar resultatrapporterna, vilka därefter läggs till hand-

lingarna.  

b) Projekten BPH, collie och MH för ovcharka 

I ärendet föreligger resultatrapporter vilka föredras av Helena Rosenberg. Kan 

konstateras att budgeten totalt sett för projekten hålls inom ramen. 

 

§ 70 BPH 

a) Redovisning av BPH-projektet 

Ionie Oskarson hälsar Curt Blixt och Per Arvelius hjärtligt välkomna till mötet.  

Curt Blixt rapporterar att totalt 207 hundar är beskrivna och att alla raser, utom 

dvärgpinscher, som skulle ingå i projektet, varit väl representerade.  

Man har genomfört mellanbeskrivningstester och tre återtester.  
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Så kallade vardagstest, som innehåller liknande situationer som BPH men i var-

dagliga situationer, är också genomförda.  

Per Arvelius meddelar att vardagstestet har omfattat raserna golden retriever och 

american staffordshire terrier. 

Eva Hydbring-Sandberg har genomfört ett antal fysiologiska test vilka kommer 

att redovisas separat efter slutrapporten. 

Hundägarnas uppfattning om sina hundar kontra utfallet i BPH-testet ska grans-

kas. Per Arvelius och Kenth Svartberg fortsätter detta arbete. 

I december 2010 kommer ett möte att avhållas med beskrivarna och testledarna 

för uppföljning av praktiskt genomförande. 

En enkät för att utröna om testet påverkat hundarna på märkbart sätt, skall till-

ställas de hundägare som medverkat. 

Tidplanen håller liksom budget. 

Slutrapport med forskargruppens förslag till slutlig utformning av BPH, kommer 

i slutet av januari 2011, vilken kommer att föreligga vid nästa möte med KHM 

och redovisas vid CS möte i februari 2011. 

 

Curt meddelar vidare att projektet kommer att redovisas vid länsklubbsordföran-

de- och specialklubbskonferensen 29-30/1 2011 och att han även kommer att 

delta vid avelskonferens, som SKKs Avelskommitté arrangerar i mars 2011, för 

att föreläsa om BPH. 

 

KHM beslutar att godkänna rapporterna. 

 

b) Samrådsgruppens förslag, rapport från möte 2010-11-03 

I ärendet föreligger en rapport/sammanfattning från mötet med samrådsgruppen 

den 3/11 2010, vilken föredras av Liz-Beth Liljeqvist. Rapporten innehåller bl.a. 

samrådsgruppens syftesbeskrivning av BPH, kostnader för genomförande, frå-

gan om omprov, utbildning och BPH som avelsverktyg, inmatning och arkive-

ring. 

Liz-Beth Liljeqvist avslutar med att framföra ett önskemål om en satsning på  

utbildning både lokalt och centralt rörande hundars mentalitet med en synlig  

planering så snart det går. 

 

Curt Blixt påpekar att upprättande av utbildningsplan inte ingick i det ursprung-

liga uppdraget. 

 

Den diskussion som följer omfattar bl.a. kostnaderna för genomförandet, tidsin-

tervall för omprov, handdatorer för inmatning av resultat, utbildningsplan och 

utbildningsmaterial. 

 

Ulf Uddman meddelar att SKK kommer att fastställa IT-planen för 2011 under 

november. En projektledargrupp kommer att tillsättas. 

Ulf föreslår vidare att start för utbildning av utbildare i BPH (enligt samma mo-

dell som inför införandet av de nya utställningsreglerna) kunde ske i början av 

2012, med uppdrag till SKK att ta fram material. 
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Helena Rosenberg meddelar att det kommer att ske en utbildning för avelsråd i 

april 2011 – 10 år med RAS – det kanske vore lämpligt med deltagande från 

KHM. 

 

Frågor för KHM att i första hand ta ställning till: 

o Projektrapporten med förslag till slutlig utformning av BPH 

o Beredning av ärendet till KF 

 

Ionie Oskarson framför KHMs uppskattning av SBKs medverkan och närvaro i 

samrådsgruppen, vilket varit mycket positivt. 

Ionie tackar också Curt Blixt och Per Arvelius för väl utfört arbete hittills och 

uttrycker KHMs tillfredsställelse med att allt ligger i fas med projektplane-

ringen. 

 

KHM beslutar att godkänna rapporterna. 

 

c) Övrigt 

- 

 

§ 71 Information 

a) Ordförande 

Ionie Oskarson rapporterar från CS där man bl.a. diskuterat revidering av SRD-

dokumentet där arbetsgruppen för SRD föreslår ett tillägg rörande mentalitet för 

collie och grand danois. I inledningen av SRD-dokumentet finns också text rent 

allmänt angående vikten av för resp. ras god mentalitet. 

 

CS behandlade också frågan som KHM fört vidare, rörande MH-test av boerboel 

före registrering i SKK, och CS ställde sig bakom förslaget. 

 

Ionie rapporterade också från länsklubbskonferensen i oktober 2010 där hon gav 

en lägesrapport rörande BPH. 

 

Ionie kommer att delta vid medlemsmöte/uppfödarträff för fransk bulldogg för 

att informera om BPH. 

 

b) Ledamöterna 

Cilla Hamfelt rapporterar att SSRK haft avelskonferens där man beslutat införa 

funktionsbeskrivning för retriever under en provperiod på två år med stambok-

föring. 

 

c) VD 

Ulf Uddman meddelar att SKK inom en snar framtid kommer att delta vid ett 

möte med Stockholmspolisen för en diskussion hur man kommer vidare med en 

ev. hundägareutbildning. 
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Ulf rapporterar från ett möte med några företag inom allmännyttan rörande hund 

i bostadsområden.  

- Anmälan om dålig hundhållning åtgärdas omgående. Vanvårdsärenden och 

 omhändertagande sker via Polisen. Samverkan med Polisen har förbättrat  

 situationen avsevärt och företagen upplever inga större problem längre i dessa 

 frågor. 

- Otrygghet i hundsammanhang upplevs av ca 25 % av hyresgästerna, i vissa 

 områden ända upp till 40 %. F.n. prövas olika sätt för att sänka otrygghets-

 känslan med t.ex. begränsning av hundhållningen och lokal utbildning. 

- I Nynäshamn för fastighetsägaren en dialog med ungdomsgängen ”på deras 

 sätt”. 

- Stockholmshem villkorar i hyreskontrakten. 

- Ett av problemen som finns är att hundar inte rastas utomhus! 

- Katthållningen upplevs dock fortfarande som det största problemet av före-

 tagen. 

Bostadsföretagen är intresserade av ett nytt möte om ca 8-10 månader och då 

gärna tillsammans med Polisen. 

 

Ulf informerar att SKK nyanställt Sofia Malm, forskare inom höftledsdysplasi 

och armbågsledsartros på hund. Sofia är anställd som genetiskt sakkunnig. 

 

Ungerska forskare vill ta del av MH-data. Dialog pågår med SLU f.n. 

 

Ulf meddelar också att FCI beslutat att godkänna en långhårsvariant av schäfer. 

Schäfer kommer alltså att finns i två hårlag med separat stambokföring.  

 

d) Sekreteraren 

- 

 

e) Adjungerade 

Helena Rosenberg meddelar att hon kommer att sluta på SKK vid årsskiftet. 

 

För raserna saarloos wolfhond och ceskoslovansky vlcak krävs MH för att få  

registrera valpar. Helena rapporterar att det kan vara svårt för udda raser att få 

komma på beskrivning men att SBK då är behjälpliga.  

 

Helena meddelar vidare att en avelskonferens kommer att avhållas 5-6/3 2011 

där programmet lördag eftermiddag handlar om mentalitet. Curt Blixt kommer 

att föreläsa om BPH och Ingrid Tapper om hundars mentalitet ”I huv´et på en 

hund”. Monica Henriksson pratar om hur man kan använda MH för avelsurval. 

Frågan är om någon från KHM bör delta. Staffan Thorman anmäler intresse att 

delta. 

 

KHM beslutar att utse Staffan Thorman att delta vid konferensen.  
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Tjänstehundsutredningens remissvar är inlämnat och SKK har begärt att få ut 

övriga remissvar. Tjänstehundsrådet kommer att göra ett försök att skapa en 

gemensam skrivning. 

 

Helena tar upp frågan om deltagande vid ”breeders corner” på Hundmässan 

2010. 

 

KHM beslutar, efter anmält intresse, att Liz-Beth Liljeqvist, Staffan Thorman 

och Cilla Hamfelt deltar under delar av helgen. 

 

f) Övrigt 

- 

 

§ 72 SBK, Hemställan rörande medlemskap för förare vid MT 

I ärendet föreligger dokument från SBKs utskott för Avel och Hälsa där de begär att 

medlemskap för förare vid mentaltest vid korning, MT, återgår till tidigare bestämmel-

se, d.v.s. att medlemskap inte krävs för deltagande i mentaltest vid korning. 

I bakgrundsbeskrivningen anges bl.a. att SBK fattat ett ogenomtänkt beslut som skulle 

få konsekvenser som man vid det tillfället inte sett vidden av. Utskottet upplever också 

att frågan fått en annan innebörd än vad som avsetts, vid ärendets hantering i KHM. 

SBK har ingen intention att ge förslag till införande av medlemskap för deltagande vid 

MH, varför man nu hemställer att beslutet i KHM omprövas. 

 

Efter diskussion beslutar KHM att hänskjuta ärendet till CS för beslut då frågan om 

medlemskap är av principiell natur. 

 

 

§ 73 Information om oacceptabelt beteende 

I ärendet föreligger statistik, vilken föredras av Brith Andersson.  

KHM noterar informationen. 

 

 

§ 74 Enkät; Förfrågan om klubbars arbete med hundars mentalitet 

I ärendet föreligger av Nina Karlsdotter gjord kompletterande sammanställning av de 

enkätsvar som inkommit från klubbarna.  

 

KHM beslutar att ge Åsa Lindholm i uppdrag att skriva en artikel om enkäten och 

utfallet, samt 

att lägga sammanställningarna till handlingarna. 

 

 

§ 75 Ansökan om bidragsberättigad konferens 

I ärendet föreligger ansökan från SBK om bidragsberättigad mentaltestdomarkonferens 

2013 samt PtKs hänvisning av ärendet till KHM då regelverket för mentaltest ligger 

inom KHMs ansvarsområde. 
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KHM beslutar att bevilja konferensen att avhållas 20-21/4 2013. Bidragsnivån är 75 % 

av kostnaderna, dock max 75 000 kr. Konferensen skulle före KHMs tillkomst ha bevil-

jats av PtK varför medel för konferensen inte finns reserverade i KHMs budget. KHM 

följer PtKs praxis och rutiner beträffande ansökningstider o.s.v. 

 

KHM beslutar att ge Brith Andersson i uppdrag att bevaka påminnelser om ansök-

ningsdatum till konferenser. 

 

 

§ 76 Hundmedborgartestet 

För kännedom föreligger information om ett s.k. ”hundmedborgartest” introducerat på 

privat initiativ. 

KHM noterar informationen. 

 

 

§ 77 Collie-projektet 

Ionie Oskarson hälsar Per Arvelius och Katja Grandinsson, SLU samt Margareta  

Carlsson, Anita Braxenholm, Elisabeth Landfors från Collieklubben välkomna till  

mötet. 

Margareta Carlsson berättar om hur Collieklubben arbetat med projektet. Arbetet har 

skett i samarbete med SLU. 

Margareta Carlsson meddelar att klubben försöker involvera uppfödare och collieägare i 

arbetet och berättar att nästa års avelskonferens kommer att handla om collieindexet 

(mentalindex). 

Per Arvelius och Katja Grandinsson redovisar arbetet hittills, fas 1, och hur avelsvärde-

ring mentalitet fungerar. 

Katja föredrar och redovisar ett material rörande avelsvärdering av MH för collie. 

Skriftlig rapport kommer att föreligga vid KHMs nästa möte. Det finns ett intresse att gå 

vidare i en fas 2. En bidragsansökan för fortsatt arbete kommer att presenteras för KHM 

under våren 2011. 

 

Ulf Uddman informerar om att den 1/1 och 1/7 är stoppdatum för ansökan om SKKs 

utvecklingsfonder. 

 

KHM tackar för denna förhandsrapport.  

 

 

§ 78 MH för ovcharka 

Ionie Oskarsson hälsar Ann-Chaterine välkommen till mötet. 

I ärendet föreligger rapport och protokoll från genomförda MH för ovcharkor.  

Ann-Chaterine Edoff berättar att projektet har varit spännande och att det har varit ett 

bra samarbete med Sv. Bergs- och Herdehundklubben och framför allt med Ovcharka-

klubben. 

19 ovcharkor har testats, av dessa har testet avbrutits för tre hundar. Övriga raser i pro-

jektet har varit cimarrón, två st deltog, tosa, två st deltog och aidi, en deltagare. 

Rapporten idag avser ovcharkorna och man kan konstatera att de inte är så lätta att avlä-

sa då de visar få reaktioner.  
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Ann-Chaterine noterar att det förekommer rädslor inom rasen men att de inte ser annor-

lunda ut än det gör för andra raser. Det märks också att flera av hundarna inte varit  

socialt tränade. 

 

Ionie tackar Ann-Chaterine Edoff och Reino Oskarsson för ett gediget och bra jobb. 

 

Ken Lundahl och Ann-Chaterine Edoff erbjuder sig att i den mån klubben vill, delta på 

deras möten för att återkoppla resultatet av mentalbeskrivningen och att diskutera med 

klubben att det är lämpligt att beakta mentalitetsaspekten i RAS-dokumentet. 

 

KHM beslutar att Ken Lundahl även fortsatt har ansvar för att hålla kontakt med klub-

ben, 

att ge Ken Lundahl i uppdrag att undersöka om det går att ordna ett uppfödarmöte med 

rasklubben ev. tillsammans med avelskommittén, samt 

att ge Ken Lundahl i uppdrag att tillsammans med Ann-Chaterine Edoff göra en åter-

koppling till rasklubben. 

 

Ulf Uddman pekar i sammanhanget på att kombinationen av stora hundraser och rädslor 

är svår, då skadorna ofta blir mycket svåra vid eventuella angrepp. SKK som organisa-

tion bör utveckla fler verktyg för att möta problemet med störande hundar. Ulf föreslår 

en satsning på mer information, t.ex. en DVD för storvuxna raser med automatiskt ut-

skick till nyblivna hundägare. 

 

KHM beslutar att ge Ulf Uddman i uppdrag att undersöka möjligheten at ta fram en 

DVD för storvuxna hundraser. 

 

 

§ 79 Inkomna skrivelser 

a) Avelspris kleine münsterländer 

I ärendet föreligger för kännedom Sv. Vorstehklubbens hantering av ärendet. 

KHM noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

b) SKKs ansvar – kamphundproblemet. 

I ärendet föreligger för kännedom skrivelse från Göran Bodegård. 

KHM noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

§ 80 Protokoll 

I ärendet föreligger protokoll från SKK/Centralstyrelsen, CS, nr 4/2010,  

2010-09-08--09. 

KHM noterar protokollet och lägger det till handlingarna. 

 

 

§ 81 Protokollsutdrag 

I ärendet föreligger följande protokollsutdrag: 

 CS  100908--09, § 109 Information från VD 

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

Bildande av arbetsgrupp; uppgift 

Hur kan vi synliggöra ledarskapsfrågan hos hundar? 

Nya verktyg när det gäller bristande ledarskap hos hundägare. 

 

KHM beslutar att utse Ulf Uddman och Staffan Thorman att utgöra arbetsgruppen, 

med möjlighet att knyta andra till sig, samt 

att arbetsgruppens namn blir: Hundansvar 

 

 

§ 83 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. 

 

 

§ 84 Nästa möte 

Nästa möte fastställs till måndagen den 7 februari 2011, kl. 10:15 på SKKs kansli. 

 

 

§ 85 Mötet avslutas 

Ordförande riktar ett jättetack till Helena Rosenberg för allt arbete i kommittén och för 

att hon starkt bidragit till att vi fått en rivstart i kommittén.  

Ordförande tackar därefter deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och 

avslutar därefter mötet med att tillönska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

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 Ken Lundahl 

Ordförande Justerare 


