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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, 
KHM, 16 februari 2022. 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl, Patric 
Ragnarson (§ 1 – § 7) 

Adjungerade: 

Svante Frisk (§ 8), Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Erling Strandberg (§ 5 – § 16), Helena 
Skarp 
 
Åhörare: 
Nya ledamöter för KHM 2022 Jessica Persson, Charlotta Gauffin och sekreterarassisten 
Martin Larsson 
 

Protokoll: 

Helena Wiström 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 
Kommitténs ordförande Anna Fors Ward hälsade nya och gamla ledamöter samt 
adjungerade välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet hölls via Zoom och 
inleddes med att samtliga deltagare gav en kortare presentation av sig själva. 
Ordföranden tackade för fina presentationer där en bred kunskap inom kommittén lös 
igenom. 
 

§ 2 Val av justeringsperson 

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att fastställa dagordningen.  
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§ 4 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll 4-2021.  

Följande noteringar gjordes 
§ 82 b) I föregående protokoll benämndes halvfiguren i BPH som brun när den i själva 
verket är vinröd. Efter ovan gjorda noteringar lades kommitténs föregående protokoll 
4-2021 till handlingarna. 
 

§ 5 Bordlagda ärenden 

Klädsel hos hund vid BPH 

Under KHM 4-2021 § 72 föregående protokoll, vidare KHM 3-2021 § 49, konstaterades 
att frågan rörande klädsel vid BPH för hund utan päls tagits upp under 2021 års 
Kennelfullmäktige, KF. Kommittén avsåg att återkomma till ärendet vid detta möte när 
man erhållit ett justerat protokoll från KF-mötet. Texten där lyder: ”Agnes 
Thorlaksdottir, Svenska Dvärghundsklubben, önskar bättre förutsättningar för att olika 
raser ska kunna delta på BPH”. 

 

KHM diskuterade frågan ingående och flera förslag uppkom. För att en korrekt 
beskrivning av hundens reaktioner ska kunna göras under en mentalbeskrivning är det 
av stor vikt att ett täcke inte döljer t ex kropps- och svanshållning.  

Kommittén kunde konstatera att frågan om täcke, under annan SKK-verksamhet än 
BPH, tidigare varit uppe i SKKs Prov- och tävlingskommitté, PtK, 1-2021 § 15. PtK 
konstaterade då att ”om ett tillåtande av att använda täcke vid prov och tävling skulle 
införas så behöver Nationella Dopingkommissionen för hund godkänna detta”.  

 

KHM menar att BPH kan särskiljas från annan verksamhet då det är något hunden gör 
en 1 gång i livet. Att delta på BPH under en kall och/eller regnig dag för en hund utan 
skyddande päls påverkar hundens beteende, och därmed beskrivningen, negativt.  

 

KHM beslutade att föreslå Nationella Dopingkommissionen att ett tunt, kroppsnära 
täcke som inte döljer hundens kroppsspråk och reaktioner ska vara tillåtet under BPH 
för denna typ av hundar. Utformningen av godkänt täcke kommer att illustreras 
samtidigt som beskrivaren ges rätt att neka hund med täcke som inte kan anses 
uppfylla satta kriterier.  

 

§ 6 Delegeringsordning och ekonomiska rapporter 
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KHMs delegeringsordning som ännu inte var helt färdigställd fanns att tillgå vilken 
kommittén noterade. Ordförande uppmanade ledamöterna att gå igenom 
dokumenten till nästkommande möte för att då gå igenom delegeringsordningen och 
fastställa kommitténs mål för kommande verksamhetsplan. 
 
Sekreteraren gick igenom den ekonomiska rapporten per 31 december 2021 samt 
budgeten för 2022. KHM noterade att kostnaderna för verksamheten låg väl inom 
budgetramarna under 2021 och att budgeten för 2022 överensstämmer med 
kommitténs inlämnade budgetförslag. Därefter lades den ekonomiska rapporten och 
budgeten till handlingarna. 

 

§ 7  Svenska Brukshundklubbens revidering av Mentaltest, MT 
Det förelåg ett utkast från Svenska Brukshundklubben, SBK, gällande revideringen av 
Mentaltest. SBK hade inkommit med följebrev där det bland annat framgår att klubbens 
förbundsstyrelse godkänt det insända revideringsförslaget. Till följebrevet bifogas; regler 
för korning, utförandeanvisningar MT, protokoll MT, nyckeltal protokoll MT samt en 
redogörelse för process och förankring. 
 
Vid föregående regelrevidering, år 2016, förelåg starka meningsskiljaktigheter hos 
rasklubbar och domare kring förslaget till nytt regelverk för MT (kallat MT2017) vilket 
resulterade i att KHM då hänsköt ärendet till SKK/CS. Efter en lång och omfattande process 
avslog SKK/CS förslaget om ett reviderat mentaltest, MT2017 (CS 4/2016, § 104) och 
beslutade att nuvarande regelverk, MT2007, fortsatt skulle gälla under låsningsperioden 
2017-2021 (perioden har därefter förlängts ett år, det vill säga till och med 2022, CS 
6/2020, § 121a).  
 
För fortsatt arbete med revideringen uppmanades även SBK av SKK/CS att tydligt ta 
ställning till syftet med MT, om bedömningsmodellen borde rasanpassas för en tydligare 
koppling mellan test och avelsmål samt att noga förankra det fortsatta arbetet bland sina 
klubbar och funktionärer.  
 
I det nu inkomna materialet framgår att SBK sedan dess har genomfört aktiviteter för 
information och förankring och att de nu åter ansöker om att få efterleva det 
kongressbeslut från 2015 som stipulerar att MT2017 ska var det mentaltest som 
genomförs officiellt inom SBK. 
 
KHM diskuterade frågan ingående och noterade att SBK har arbetat med förankring och 
information. KHM saknar dock dokumentet ”Allmänna anvisningar för Korning” som SBK 
hänvisar till i ”Regler för korning”. När det inkommit avser KHM att återuppta ärendet.   

 

§ 8 Svenska Brukshundklubbens revidering av Mentalbeskrivning hund, MH 
Det förelåg ett utkast från Svenska Brukshundklubben, SBK, gällande revidering av 
Mentalbeskrivning hund. KHM diskutera de föreslagna regeländringarna och uppdrog 
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Anna Fors Ward och Helena Frögéli att boka ett möte med SBK för att få framföra 
KHMs synpunkter.  
 
Kommittén bröt därefter för lunch och Patric Ragnarsson lämnade mötet. KHMs 
ordförande Anna Fors Ward tackade Patric för ett mycket bra arbete i kommittén och 
önskade enstämmigt med övriga ledamöter honom vidare lycka till med sitt nya 
uppdrag. 
  

§ 9  Oacceptabelt beteende 

Svante Frisk redogjorde antalet hundar som rapporterats för oacceptabelt beteende 
som omfattade alla fall till och med första månaden av 2022. Antalet fall är under 2021 
lägre jämfört mot tidigare år förmodligen beroende på att utbudet av aktiviteter varit 
begränsande framförallt under våren, på grund av covid-19-pandemin. I takt med att 
verksamheten återupptogs under hösten ökade också rapporterna något. Totalt har 48 
hundar inrapporterats under 2021. 
Generellt syns en bred spridning av rapporterade fall mellan de olika sporterna och 
aktiviteter som finns. KHM tackade för rapporten. 
 

I föregående protokoll beslutades att föreslå en arbetsgrupp tillsammans med aktuella 
kanslister på SKK för att klargöra begreppet oacceptabelt beteende. Gruppen som 
kommittén föreslog att ta initiativ till detta var Anna Fors Ward och Patric Ragnarsson. 
Patric Ragnarsson kommer efter dagens möte att avsluta sitt uppdrag inom KHM och 
kommittén beslöt därför att när den justerade delegeringsordningen finns att tillgå 
ersätta Patric i uppdraget.  

 

§ 10  Mentalindex 
Erling Strandberg redogjorde för pilotprojektet mentalindex för rhodesian ridgeback 
och dess status. Publiceringen av rasens avelsvärden på Specialklubben Rhodesian 
Ridgeback Sverige, SRRS, webbplats närmar sig. 
Utöver de generella egenskaperna socialitet, lekfullhet, miljötrygghet och hotfullhet 
har det för rhodesian ridgeback också tagits fram en egenskap som benämns som 
social trygghet vilken bygger på, frånvaro av, oro i moment 1 och 6 samt frånvaro av 
avståndsökande och förarbundenhet i moment 1. Egenskapen har en aning högre 
arvbarhet än socialitet. SRRS kommer att genomföra utbildning/informera om 
mentalindex samt erbjuda möjlighet att beräkna preliminärt kullindex via sin 
webbplats.  
 
KHM tackade för genomgången och ser fram emot att rasens avelsvärden publiceras 
och kommer till användning. 
 
I samband med genomgången om mentalindex redovisade Erling Strandberg 
inkommen data från den enkät som hundägare uppmanas att fylla i inför (eller efter) 
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deltagande på Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Enkäten avser att 
samla information om hundars beteende i hemmamiljön.  
 
KHM noterade uppgifterna med stort intresse och tackade för informationen. Därefter 
diskuterade kommittén hur man ska kunna synliggöra enkäten mer för att den ska få 
än större spridning. KHM konstaterade att den bör vara mer lättillgänglig på skk.se och 
att den inledande texten och listan för val av ras bör uppdateras. KHM uppdrog åt 
Helena Frögéli och Erling Strandberg att genomföra revideringen. Kommittén gav Åsa 
Lindholm i uppdrag att skriva en artikel om enkäten och vad som kan utläsas gällande t 
ex skillnader mellan raser för att ytterligare öka intresset för hundars beteende och 
vardagsenkäten. 

 

§ 11 Uppdragslista 

Kommittén gick igenom listan över pågående uppdrag.  

 Helhetslösning på upp- och nedladdning av BPH-filmer.  
Efter diskussion ansåg KHM inte att det längre var ett problem och 
uppdraget togs bort. 

 Utökning av avelsdata. 
På grund av att regelrevideringen gällande MT/MH/BPH har tagit mycket tid 
har inte uppdraget om avelsdata arbetats nämnvärt med. Kommittén avser 
att återuppta arbetet. 
 
Under nästa möte har kommittén tillgång till delegeringsordningen och 
kommer att i samband med planeringen för kortsiktiga och långsiktiga mål 
även att uppdatera uppdragslistan med dessa. KHM beslöt att bordlägga 
uppdragslistan till nästa möte. 

 

§ 12 Beslut från SKK/KHMs verkställande utskott, VU 

VU redogjorde för sitt tidigare beslut om att låta anpassningar av utförande för BPH-
beskrivning kvarstå tills vidare. 
KHM beslutade att fastställa VU-beslutet. Se vidare under § 13 b) 
 
VU redogjorde för sitt tidigare beslut om att tillstryka ansökan till SKKs 
Utbildningskommitté om medel för fortsatt arbete med utbildningen om rädsla hos 
hund. Utbildningen har blivit mer omfattande än vad man först planerade för. Visst 
filmat material har behövts göras om samtidigt som sjukdom har försenat projektet 
KHM beslutade att fastställa VU-beslutet.  

 

§ 13  BPH 
a) 10-årssjubileet 
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Arbetsgruppen för 10-årsjubileet, bestående av Åsa Lindholm, Helena Frögéli 
och Cilla Hamfelt, hade inkommit med ett förslag på upplägg och föreläsare 
inför fyra temakvällar gällande hundars beteende. KHM noterade förslaget och 
uppmanade ledamöterna att inkomma med eventuella synpunkter eller 
önskemål till arbetsgruppen.  
 
Även SKKs marknadsavdelning hade inkommit med förslag om hur de kan vara 
behjälpliga för att, t ex via sociala medier uppmärksamma BPH.   

KHM tackade för samtliga inkomna förslag och uppdrog åt arbetsgruppen att 
arbeta vidare utifrån förslagen. 
 

b) Arbetsgruppen för BPH, minnesanteckningar.  
Ag-BPH (Catharina Brandsten, Ken Lundahl, Helena Frögéli, Karin Blom 
och Ninni Ottervald) har sedan dess bildande det delegerade ansvaret att 
sköta den löpande verksamheten för BPH. Arbetsgruppen för 
regelbundna minnesanteckningar som finns med på KHMs 
kommittémöten. 

KHM tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens digitala möten 
nummer 14 och 15 2021 samt minnesanteckningar från arbetsgruppens 
digitala möten nummer 1, 2 och delvis 3 2022. 

Kommittén gick igenom beslut från arbetsgruppen enligt 
minnesanteckningarna och beslöt fastställa besluten enligt nedan: 

 

 9 februari hävs de anpassningar som gällt i utförandet av BPH på grund av 
covid-19 pandemin sedan 1 april 2020. Bakgrunden till att 
anpassningarna hävs är att Folkhälsomyndigheten beslutade att upphäva 
gällande föreskrifter och allmänna råd. 

 Ny arrangör av BPH Sörmons hundklubb, Karlstad. 

 Avauktorisation av testledare Margareta Pettersson, Södra Älvsborgs 
kennelklubb. 

 Avauktorisation av beskrivare Maria Johnsson-Thorén, Hallands 
kennelklubb, Christer Klein, Lunds brukshundklubb, Matilda Ström, Västra 
kennelklubben. 
Kommittén tackade BPH-funktionärerna för genomförda insatser. 
 

 Auktorisation av nya beskrivare Elisabeth Johansson, Aneby BK, Karin 
Löhman, Wästmanlands kennelklubb, Hans Löhman, Wästmanlands 
kennelklubb och Rebecca Rudhe, Hundelska AB i Stockholm. 

 Auktorisation av nya testledare Gunnel Engström, 
Terrierklubben/Örkelljunga, Julia Vigetoft, Terrierklubben/Örkelljunga, 
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Kersti Tufvesson, Terrierklubben/Örkelljunga, Marie Vigetoft, 
Terrierklubben/Örkelljunga. 

 Aktivering av vilande beskrivare Eva-Marie Henriksson, Södra Norrbottens 
kennelklubb.  

 Ny funktionär i Mentalpoolen är Margaretha (Meta) Carlsson, Timrå BK 

 

 

 c) Beskrivarutbildning 
Under 2021 har framtida beskrivarutbildning diskuterats vid flera möten 
inom Ag-BPH. Önskemål har framförts av beskrivargruppens centrala 
handledare om ändring av den nuvarande huvudsakliga digitala 
utbildningen till central utbildning över tre veckoslut på Märsta BK som 
tidigare. Ett förslag i form av en ekonomisk kalkyl har tagits fram av 
Helena Frögéli baserad på tidigare centrala utbildningar och en 
uppskattning av dagens högre kostnadsläge. 
 
KHM kan konstatera att efterfrågan för att genomföra BPH kan antas vara 
större än tillgången inom vissa områden. Kommittén är välvilligt inställd 
till en fysisk utbildning men anser att tiden är knapp samtidigt som det 
inte finns tillräckligt med information för att fatta beslut om att 
genomföra en fysisk utbildning redan i år. Att hålla en utbildning fysiskt 
innebär kostnader för resor, boende med mera för deltagarna. KHM 
beslutade att fortsätta med digitala utbildningar under 2022 med 
förhoppningen om att fysisk utbildning kan återinföras från år 2023. KHM 
uppdrog åt Ag-BPH att arbeta vidare med ett beslutsunderlag gällande 
utbildning från år 2023. 

  

 

§ 14 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att samtliga punkter faller under den här paragrafen. 
 

§ 15 Datum för nästkommande möte 

Mötets dagordning hann inte slutföras. KHM beslutade att avsluta dagens möte och 
kommer att avhandla resterande punkter under ett extra sammanträde vilket planeras 
att hållas 4 mars 2022. Mötet kommer att hållas digitalt. 
 

§ 16 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Anna Fors Ward tackade KHM för ett bra möte och sammanträdet 
avslutades.  
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Vid protokollet 

 

Helena Wiström 

 

Justeras     Justeras  

 

Anna Fors Ward    Ken Lundahl 

ordförande     justerare  
   

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


