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SKK/KHM nr 4-2022
2022-08-11
§ 56-77

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet,
KHM, 11 augusti 2022.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt (§ 56-§ 69), Cilla Hamfelt, Ken Lundahl,
Erling Strandberg (§ 69), Jessica Persson.
Adjungerade:
Åsa Lindholm, Helena Skarp och Svante Frisk (§ 67)
Anmält förhinder:
Helena Frögéli och Charlotta Gauffin
Protokoll:
Helena Wiström
§ 56 Sammanträdets öppnande
Kommitténs ordförande Anna Fors Ward hälsade ledamöter och adjungerade
välkomna till mötet.
§ 57

Val av justeringsperson

Jessica Persson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 58

Fastställande av dagordning

KHM beslutade att stryka två punkter ur dagordningen som till stor del rörde Helena
Frögéli.
§ 59

Föregående protokoll

Kommittén gick igenom protokoll 3-2022 och lade det därefter till handlingarna.
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§ 60

Ekonomiska rapporter

Sekreterare gick igenom den ekonomiska rapporten per 30 juni 2022. KHM noterade
att kostnaderna för verksamheten låg fortsatt inom ramarna.
§ 61

Bordlagda ärenden
a) Beteende-och personlighetsbeskrivning hund, BPH, i Frankrike
Till mötet fanns ett protokollsutdrag med ett återremitterat ärende ur
Centralstyrelsen, CS, möte 3, § 60 c), gällande BPH i Frankrike. CS menar att
ett internationellt samarbete av denna typ är viktig och bad KHM att
återuppta ärendet.
Kommittén anser, liksom CS, att internationella samarbeten är viktiga och
ser positivt på att kennelklubbar i andra länder vill utöka sitt arbete och
bredda sin kunskap gällande mentalitet. KHM ser däremot inte att det är
möjligt att genomföra projektet på grund av att organisationen saknar
resurser för detta.
Helena Frögéli hade låtit meddela per mejl att en representant från SCC
planerar att besöka SKK i främst ett annat ärende i september men att det
under besöket finns möjlighet att berätta mer om BPH.
Kommittén diskuterade flera förslag om vilka möjligheter som fanns för att
tillmötesgå CS och SCC i frågan och lät meddela att kommittén finns
tillgängliga som stöd i SCCs arbete med mentalitet men inte se att det är
möjligt att införa BPH i Frankrike i dagsläget. Kommittén står dock bakom
att SKK stöttar SCC i arbetet med hundars mentalitet på de vis det finns
praktiska möjligheter att göra det.
Kommittén uppdrog till Helena Frögéli att informera om BPH för SCCs
representant under dennes besök i Sverige.
b) Nya BPH-västar
Till mötet fanns ett protokollsutdrag med ett återremitterat ärende ur
Centralstyrelsen, CS, möte 3, § 60 d), gällande nya västar till BPH. CS
uppdrog till KHM att se på möjligheten att täcka kostnaden för västar
genom någon av SKKs samarbetspartners.
Kommittén har ännu inte haft framgång i sina försök att kontakta
samarbetspartners. Kommittén anser att det är av största vikt att
arrangörerna erbjuds nya västar eftersom de befintliga är 10 år gamla och
därmed är välanvända och slitna.
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KHM ser en nästintill lavinartad ökning av ägare som vill delta på BPH med
sin hund och köerna för att få en plats är långa. BPH är SKKs egen
mentalbeskrivning och att beskrivare, testledare och funktionärer ser hela
och rena ut i sin utrustning är ytterst viktigt för BPHs anseende och därmed
också fortsatta framgång.
KHM föreslår därmed att kostnaden för västarna tas från inkommen
stambokföringsavgift för BPH. Något som borde vara rimligt då BPH enligt
tidigare beslut ska bära sin egen kostnad.
§ 62

Beslut från SKK/KHMs verkställande utskott, VU
a) VU redogjorde för sitt beslut att bjuda in Maria Lindström, Terrierklubben
Örkelljunga, att ingå i Mentalpoolen där hon också tackat ja.
KHM beslutade att fastställa VU-beslutet och hälsade Maria varmt
välkommen.
b) VU redogjorde för sitt beslut om att föreslå CS att anta Svenska
brukshundklubben, SBK, regelrevideringen för MT17, Korning efter inkomna
korrigeringar.
KHM beslutade att fastställa VU-beslutet.
c) VU redogjorde för sitt beslut om att anta SBKs regelrevidering gällande MH,
Mentalbeskrivning hund efter inkomna korrigeringar.
KHM beslutade att fastställa VU-beslutet.
d) VU redogjorde för sitt beslut om att anta regelrevidering gällande BPH efter
att ha tagit del av Nationella Dopingkommissionens, NatDopK beslut
gällande möjligheten att bära täcke under beskrivningen. Beslutet från
NatDopK löd:
”Beslutade NatDopK att vid deltagande vid BPH medge användning av
täcke/skydd för de individer som i huvudsak har naken hud, med
ikraftträdande från och med 2023-01-01, i anslutning till kommande 5-åriga
låsningsperiod. Beslutet gäller inte för hund som exempelvis är tunnpälsad,
har gles underull eller kort päls. Beslutade NatDopK vidare att överlåta till
SKK/KHM att ta fram detaljerade riktlinjer för hur täcke/skydd ska vara
utformat för att tillåtas vid BPH.”
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KHM beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att utforma ett sådant täcke.
§ 63

Inkomna skrivelser

a) Svenska Kromfohrländerklubben har tillskrivit kommittén för att delge
information om att de vill införa en inofficiell titel inom klubben som rör
mentalitet. KHM ser mycket positivt på att ras-och specialklubbar vill jobba mer
med mentalitet på olika vis.
KHM tackade för informationen och önskar klubben lycka till.
b) Till mötet fanns ett protokollsutdrag från SBK gällande en tik som deltagit på
MT utan att uppfylla kriterierna då tiken inte sedan tidigare gjort MH.
Tiken har under sitt MT blivit anmäld för oacceptabelt beteende. Innan
tikägaren nås av beslutet att hunden med omedelbar verkan var avstängd från
all verksamhet, dvs. utställning, prov, tävling, beskrivning samt avel i avvaktan
på utredning hinner denne anmäla och genomföra ett MH med tiken. Detta
endast två veckor efter deltagande på MT, där enligt gällande regelverk, 6
veckor måste passera. Med anledning av detta begär SBK att tikens resultat
från både MT och MH bör strykas.
KHM diskuterade ärendet och konstaterade att tikägaren brustit i sin kunskap
gällande reglerna trots att denne intygar vid anmälan att han eller hon tagit del
av reglerna för aktuell provform, i detta fall MT och MH.
KHM beslutade att tikens resultat för såväl MT som MH ska strykas.
c) Till dagens möte fanns en skrivelse gällande två Cane corso som är importerade
från Serbien som deltagit på BPH trots att de är öronkuperade. Skrivelsen var
detaljerad i sin helhet och bifogat till detta fanns också ett mejl från Serbiska
ambassaden där man låter meddela att kupering av hundar inte är tillåten i
Serbien. KHM ser allvarligt på händelsen.
KHM menar att det är hundägarens ansvar att känna till reglerna och när man
anmäler till BPH intygar hundägaren att denne tagit del av rörande regelverk. I
”Allmäna regler” för BPH står ”Hund född i land där öronkupering inte var
tillåten när den företogs får inte delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning,
prov, tävling eller beskrivning.” Båda hundarna deltog på BPH under 2018 och
samma regelverk gällande öronkupering var aktuell då.
KHM beslutade att stryka de båda hundarnas BPH-resultat.
Då cane corso har krav på genomfört BPH för att registrera valpar och de båda
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ovan nämnda hundarna haft minst en kull var beslutade KHM även att
remittera ärendet vidare till Uppfödar-och kennelkonsulentkommittén, UKK.

§ 64

Ansökan om bidragsberättigade mentalbeskrivarkonferens, SBK

Av ansökan framgick att SBK ansöker om bidrag för att anordna
mentalbeskrivarkonferenser under våren-sommaren 2024. Konferenserna är
planerade att arrangeras på 11-12 platser runtom i landet med ca 12 deltagare per
tillfälle. Bifogat fanns även en preliminär budget.
KHM beslutade att godkänna SBK ersättning om 75000 SEK och önskar att SBK
sammanställer och kommunicerar resultatet av konferenserna som en helhet brett
inom hundsverige när de är genomförda.
§ 65

Corona-ärenden

a) Kommittén tog del av underlag från SKKs registreringsavdelning rörande en
hundägare som nyttjat den generella dispensen i början av Corona-pandemin
där kravet på känd mental status innan parning tillfälligt slopades till och med
31 maj 2019.
Uppfödaren parade sin tik utan att ha deltagit på MH. När KHM har sitt möte är
valparna strax över 2. Uppfödaren har, trots flertalet uppmaningar från SKKs
registreringsavdelning, ännu inte deltagit på MH med tiken.
KHM uppmanar uppfödaren att inkomma med sin version och förklaring i
ärendet senast 6 oktober 2022. Ärendet bordlades därefter i väntan på
återkoppling.
b) Från SKKs registreringsavdelning fanns handlingar som rörde en valpkull av
rasen australian shepherd där tiken inte genomfört MH innan parning med
hänvisning till den generella dispensen i början av corona-pandemin där kravet
på känd mental status innan parning tillfälligt slopades.
Tiken har efter sin valpkull genomfört ett MH där ägaren avbrutit men därefter
inte gjort om sitt MH.
Då dispensen var tillfällig beslutade KHM att tiken måste göra ett nytt MH, då
på annan bana än vid första tillfället, detta ska vara genomfört senast 2023-0701.
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§ 66

Uppdragslista och arbetsgrupper

Kommittén gick igenom den uppdragslista och verksamhetsplan som fanns och
strukturerade upp arbetet och gav en lägesrapport på de olika uppdragen.
§ 67

Oacceptabelt beteende

Svante Frisk anslöt till mötet och redogjorde över de hundar som rapporterats med
oacceptabelt beteende från 1 maj fram till och med 7 augusti. Totalt för året har 60
hundar rapporterats med oacceptabelt beteende, vilket kan indikera att siffran för året
eventuellt kommer att överstiga 80, vilket är ungefär hur föregående år sett ut.
Majoriteten av dessa hundar är födda strax innan eller under corona-pandemin.
KHM tackade Svante Frisk informationen som därefter lämnade mötet.
§ 68

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

a) Arbetsgruppen för BPH, minnesanteckningar
Arbetsgruppen för BPH, Ag-BPH, (Catharina Brandsten, Ken Lundahl, Helena
Frögéli, Karin Blom, Ninni Ottervald och Helena Tilly) 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 7-2022, 82022 och 9-2022. Kommittén gick igenom beslut från arbetsgruppen enligt
minnesanteckningarna och beslutade att fastställa besluten enligt nedan:
 Auktorisation som testledare för Lisa Lindbäck, Andreas Stolt och Sara
Johansson, Strandvallens Hundskola, Nordmaling.
 Auktorisation som testledare för Malin Sone, Bro-Håbo BK.
 Auktorisation som testledare för Eva Malmport och Rebecca Marmolin,
Blekinge Kennelklubb.
 Auktorisation som beskrivare för Annica Jonsson, Maria Sandlund och Monica
Hedqvist, Södra Norrbottens Kennelklubb.
 Ny funktionär i Mentalpoolen, Maria Lindström, Terrierklubben Örkelljunga
enligt beslut i KHM/VU.

b) Beskrivarutbildning
Under KHM 3-2022 § 44 b), uppdrog kommittén till Helena Frögéli och Helena
Skarp att se över utbildningskostnader för såväl SKK som BPH-arrangörer avseende
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beskrivarutbildningen. Till mötet fanns ett sammanställt underlag. Utbildningen
planeras att genomföras på Märsta BK under april eller maj 2023. I september
kommer en riktad annons för inbjudan att skickas ut för att nå nya arrangörer i
speciellt angelägna regioner.
KHM anser att framfört ekonomiskt underlag visar att utbildningen är möjlig att
genomföra och beslutade att en fysisk beskrivarutbildning enligt AG-BPHs förslag
ska genomföras.
c) Regelrevidering BPH
KHM har i KHM-VU fastställd regelrevideringen för BPH. AG-BPH föreslår att med
hänvisning till de ändrade riktlinjerna avseende ”Täcke på nakenhundar” flyttas
från sid 6 under ”Hundtäcken och regnskydd” i Utförandebeskrivning BPH till Regler
för BPH – Särskilda regler för BPH punkt 17 under ”Hunds framförande” sidan 13.
KHM beslutade i enlighet med förslaget.
d) Referensgrupp
Under KHM 2-2022, § 20 a) uppdrog KHM åt AG-BPH att tillsätta en referensgrupp
som ska arbeta för en ökad samstämmighet hos beskrivarna i deras tolkningar av
hundars beteende under BPH och lyfta diskussioner kring bland annat hur
resultatet ska tolkas och förtydliga vad som menas med de olika begreppen.
AG-BPH lät meddela att referensgruppen nu är tillsatt och att följande personer
ingår: Helena Frögéli (sammankallande), Kenth Svartberg, Helena Tily, Karin Blom,
Cathrine Hoff, Emelie Nilsson, Ninni Ottervald, Sun Lundh och Susan Varg.
KHM tackade för informationen.
e) BPH-appen
Ken Lundahl redogjorde för att det under AG-BPHs möte 7-2022 kommit till
gruppens kännedom att BPH-appen innehåller ett textfel som behöver korrigeras
likväl som det i AG-BPHs minnesanteckningar 8-2022 framkommit att det i BPHappen under ”avsluta prov” finns valmöjligheten att välja ”oacceptabelt beteende”
vilket ska tas bort då det ska göras en formell anmälan vid denna typ av händelse.
f) Täcke under BPH
Med hänvisning till NatDopKs beslut om att tillåta nakna hundar att använda täcke
under BPH diskuterade kommittén det vidare arbetet med att ta fram riktlinjer för
hur täcket ska se ut. En ny arbetsgrupp där KHMs ordförande, Anna Fors Ward, är
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sammankallande skapades, AG-Täcke. I Arbetsgruppen ingår också Åsa Lindholm
och två uppfödare av nakna hundraser kommer tillfrågas att ingå.
g) Inkommen skrivelse om ett avbrutet BPH
En hundägare som deltagit på BPH med sin hund under sommaren har inkommit
med en skrivelse som rörde anledningen till att hundens BPH avbrutits.
Hundägaren menar att det i dennes sammanfattande beskrivning står angivet både
rädsla och värme som anledning till att beskrivningen avbrutits, men att det i SKKs
e-tjänst Avelsdata enbart står ”rädsla” som angiven orsak till detta.
Vidare kommenterar inskrivaren den lina som valdes för hunden då hundägaren
önskat genomföra BPH med hunden förd i lina.
KHM menar att det i protokollet som hundägaren fått efter beskrivningen avbrutits
inte går att välja alternativet ”värme” men att en ruta för ”övrigt” finns som
valmöjlighet. Det är däremot inte tekniskt möjligt att välja fler än en orsak till att
beskrivningen avbrutits vid slutrapportering. I Avelsdata redovisas den orsak som
beskrivaren skickat in. I samband med BPH noterar beskrivaren såväl väder som
temperatur och ungefärligt antal besökare i publiken. Data över detta redovisas
inte i Avelsdata men kan komma att användas vid framtida utvärderingar av BPH.
KHM menar att beskrivaren valt rätt orsak när denne valt rädsla. Oavsett om vädret
varit varmt eller inte menar KHM att beskrivaren hade behövt avbryta hundens
BPH på grund av rädsla vid moment 4. Värmen har förmodligen haft föga betydelse
men KHM poängterar att den finns med i inrapporteringen i form av
temperaturangivelse.
Vad gäller val av lina har arrangörerna tillgång till två olika linor och det är
beskrivaren som avgör vilken av dessa som passar hunden i fråga.
h) Tik som genomfört BPH som parad
En uppfödare skriver till KHM med anledning av att dennes fodervärd låtit en parad
tik genomföra BPH, detta utan uppfödarens vetskap och enligt uppfödares
uppfattning i all välmening. Tyvärr, menar uppfödaren, hade inte fodervärden
vetskap om att en parad tik inte får delta på BPH och uppfödaren är medveten om
att hon skulle varit tydligare med detta gentemot sin fodervärd.
KHM beklagar det inträffade och förstår uppfödarens vånda men har förståelse för
att fodervärden anmält och genomfört BPH för tiken i välmening. Att uppfödaren
delger KHM det inträffade ser kommittén positivt på och tackar för informationen.
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KHM beslutade att stryka tikens BPH-resultat och önskar uppfödaren lycka till med
valpkullen.
i) BPH-konferens 2023
Kommittén tog del av en offert rörande den BPH-konferens som planeras under
2023 där ca 80 personer kommer att delta. Preliminärt är detta bokat 28-29
februari och en inbjudan kommer inom kort att skickas ut.
§ 69

Mentalindex

Kommittén tog del av AG-Mentalindex, AG-Mi, minnesanteckningar från deras senaste
möte. Arbetsgruppen låter meddela att Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige,
SRRS, planerar att lansera funktionen för mentalindex efter att de erbjudit två
utbildningstillfällen för medlemmarna under slutet av augusti.
Jessica Persson demonstrerade funktionen i sin korthet och lät meddela att det
generellt är ett stort intresse för lanseringen av detta. För att hålla funktionen levande
och kunna utvärdera arbetet planerar SRRS att skicka ut en enkät om ca 1 år som
gällande huruvida uppfödare och medlemmar använder funktionen och diskuterar
även om en eventuell frågestund rörande mentalindex för medlemmar kommer vara
av intresse när det är mer etablerat.
Vidare har Helena Frögéli varit i kontakt med de rasklubbar som AG-Mi planerar att gå
vidare med. Ett möte med Perro de agua españolklubben och Nova scotia duck tolling
retrieverklubben är planerat till den 19 september.
Erling Strandberg föreslog att vardagsenkäten bör uppdateras och att detta skulle ses
över till hösten.
KHM tackade AG-Mi för ett bra jobb och är förväntansfulla över lanseringen av
mentalindex för SRRS.
§ 70

Information från ledamöter och adjungerade

Ken Lundahl informerade kommittén om att många hört av sig i god tid och vill boka
föreläsningar till våren. Hela sommaren har Terrierklubben Örkelljunga genomfört BPH
tre dagar i veckan med i stort sett fullsatta tider. Även hösten kommer vara hektiska
med BPH.
Jessica Persson har jobbat vidare med Mentalindex och dess lansering.
Åsa Lindholm har jobbat med att uppdatera bildbanken med BPH-bilder.
Anna Fors Ward har varit hundansvarig på Västgård Game Fair där det bland annat
anordnades BPH som blev lyckat. Vidare har hon arbetat med AG-policy där man
diskuterat att uppdatera texten på hemsidan om SKKs policy människa-hund.
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§ 71

Artikelsamling om att ras spelar mindre roll

Under föregående möte fanns en artikelsamling för kommitténs kännedom rörande att
ras spelar mindre roll för hundar beteende. Kommittén ville gärna ha mer information
om det som stod i artiklarna och önskade att Erling Strandberg gav KHM en
djupdykning i detta. Dessvärre hade Erling Strandberg anmält förhinder till dagens
möte.
Ärendet bordläggs till nästa möte.
§ 72

SBK om att utbilda funktionärer till MT17

Anna Fors Ward har varit i kontakt med SBK som önskar utbilda funktionärer för nya
MT17 och önskar göra detta på tillfällen som registreras retroaktivt och därmed också
är officiella, detta för att hundägare ska vilja anmäla.
KHM menar att utbildning inte får ske på officiella prov och föreslår SBK att hitta
hundar som redan gjort den gamla varianten av MT för att träna på.
KHM beslutade att dessa tillfällen av MT17 inte får registreras retroaktivt och att
funktionärer inte får utbildas på officiella tillfällen.
§ 73 Protokoll och protokollsutdrag från CS, arbetsgrupper och kommittéer
o AK 2-2022
o AK 3-2022
o CS 3-2022
o CS 4-2022
o DK 3-2022
o FK 2-2022
o JhK 3-2022
o KMR 3-2022
o NatDopK 1-2022
o PtK 2-2022
o UKK 3-2022
o UtsK 2-2022
§ 74

Till KHM för kännedom



Aversive training gives pessimistic dogs



Behavioral evidence for the origin of Chinese Kunming dog
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Breed group diferences in the unsolvable problem



Comparing Owner-Rated Dog Temperament Measures and a Measure of
Owner Personality



The Dog–Owner Relationship



Size, skull shape and age influence the temperament of domestic dogs



Genetic testing problem behavior



Neurodevelopmental scaling is a major driver of brain–behavior diferences
in temperament across dog breeds



Disentangling help-seeking and giving up: diferential human-directed gazing
by dogs in a modifed unsolvable task paradigm



Genetic parameters for noise reactivity in standard poodles



Is feralization mirror of domestication



Long-term memory gifted word-learner dogs



Mating system free ranging dogs



Factors influencing owner-reported approaches to training dogs



Review breeding program for working dogs



Reliability and Validity of a Dog Personality and Unwanted Behavior Survey



Personality traits associate with behavioral problems in pet dogs



The Indispensable Dog



SBKs svar på Svenska Collieklubbens skrivelse ”Med anledning av beslut
beträffande dispens kring medlemskap”

o Från FCI.
- General Assembly, Madrid, 20-21 juni 2022.
- General Committee 19 och 21 juni 2022
KHM noterade handlingarna.
§ 75

Datum för nästkommande möte

Datum för nästa digitala möte kommer att hållas 20 oktober.
§ 76

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.
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§ 77

Sammanträdets avslutande

Kommitténs ordförande Anna Fors Ward tackade ledamöter och adjungerande för ett
bra möte och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet
Helena Wiström
Justeras

Justeras

Anna Fors Ward

Jessica Persson

ordförande

justerare

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

12

