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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, 
KHM, 12-13 maj 2022. 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt (§ 32-37 och § 44-55), 
Ken Lundahl, Charlotta Gauffin och Jessica Persson 

Adjungerade: 

Helena Frögéli, Åsa Lindholm och Helena Skarp (§ 32-37 och § 44-55) 
 
Anmält förhinder:  
Erling Strandberg 
 
Gäst: 

Meta Carlsson (§ 55) 
 

Protokoll: 

Helena Wiström 

 

§ 32 Sammanträdets öppnande 
Kommitténs ordförande Anna Fors Ward hälsade ledamöter och adjungerade 
välkomna till kommitténs första fysiska möte sen innan pandemin och förklarade 
mötet öppnat. Mötet hölls på Scandic i Upplands Väsby. 
 

§ 33 Val av justeringsperson 

Cilla Hamfelt och Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 34 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att fastställa dagordningen.  

 

§ 35 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll 2-2022.  
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Följande noteringar gjordes 
§ 21 I föregående protokoll beslutade KHM att anta det förslag på nya regler gällande 
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Med hänvisning till att kommittén 
under KHM 1-2022, § 5, överlät frågan huruvida ett täcke under genomförande av BPH 
är godtagbart vidare till Nationella Dopingkommissionen för hund kan inte reglerna 
antas i sin helhet. Kommittén beslutade att anta regelrevideringen för BPH, förutom 
den del som gäller klädsel och inväntar svar från Nationella Dopingkommissionen för 
hund i ärendet. Efter ovan gjorda noteringar lades föregående protokoll till 
handlingarna. 
 

§ 36 Ekonomiska rapporter 

Sekreterare gick igenom den ekonomiska rapporten per 30 april 2022. KHM noterade 
att kostnaderna för verksamheten låg inom ramarna. 
 

§ 37 Delegeringsordning 
Till mötet hade kommitténs delegeringsordning och verksamhetsplan färdigställts. 
KHM önskade redaktionella ändring i dokument 3, ”KHMs kontinuerliga och 
tidsbestämda uppdrag”, som också innebär korrigering i stadgarna där ”hundsport” 
återkommande används. KHM tolkar det som att BPH ingår under detta, men anser 
inte att BPH är någon sport. Kommittén föreslår därför att ordet ”hundsport” ersätts 
med ”verksamhet” alternativt ”hundverksamhet” för att tydliggöra vad detta 
innefattar. 
 
Vidare arbetade kommittén sig igenom de uppdrag som delegerats KHM för att enkelt 
kunna se över, arbeta med och följa upp de mål och projekt som finns. KHM uppdrog 
sekreterare att sammanställa ett dokument utifrån det som diskuterades fram på 
mötet. 

§ 38  Bordlagda ärenden 

Under KHM 1-2022 § 7, i samband med Svenska Brukshundsklubben, SBKs, 
regelrevidering av MT återremitterade KHM de av SBK inlämnade dokument för 
korrigering enligt ovan nämnd paragraf. Justerat material fanns nu KHM tillhanda och 
kommittén diskuterade ändringarna.  
 
KHM anser att bilagan ”Anvisningar prioritering vid överanmälan Korning” bör läggas in 
i ”Allmänna anvisningar” istället för att som i förslaget utgöra en egen bilaga. Detta 
med hänsyn till att det ska vara enkelt för hundägaren tillika deltagaren vid MT att 
hitta nödvändig information.  
 
I dokumentet ”Utförandeanvisningar MT” diskuterade kommittén texten om att 
anvisningarna kan komma att uppdateras löpande. KHM menar att det inte får finnas 
osäkerhet kring huruvida deltagande hundar ges samma förutsättningar under 
regelverkets låsningsperiod. KHM beslutade att meningen ska strykas. 
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I ”Regler för Korning” noterar KHM att den tidigare skrivningen om Svenska Schnauzer 
Pinscherklubben, SSPK, ska återinföras. Titeln KORAD ska fortsatt vara förknippad med 
bruksraser och SSPK, det vill säga att övriga raser endast bör få arrangera MT men inte 
exteriörbeskrivningen eller ha möjlighet till titeln KORAD. KHM beslutade att SBK ska 
kunna skriva avtal med rasklubbar först efter godkännande från eventuell specialklubb 
och därefter skicka ärendet till KHM för godkännande. 
 
KHM tackar SBK för arbetet och låter meddela att ändringarna måste vara KHM 
tillhanda innan 30 maj.   
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

§ 39 Inkomna skrivelser 

En person som deltagit på BPH med sin hund har kontaktat KHM med anledning av att 
denne är missnöjd med funktionärers agerande under beskrivningen. Personen har 
skrivit en utförlig berättelse om händelseförloppet och bifogat en film från tillfället.  
 
Ken Lundahl redogjorde för vad Ag-BPH diskuterat utifrån skrivelsen och filmen. Ag-
BPH menar att filmen illustrerar ett flertal brister i utförandet av ett moment, vilket 
KHM är enig med. Aktuella funktionärer är kontaktade i ärendet och uppdaterade 
avseende utförandet. Ag-BPH vill betona vikten av att hålla sig uppdaterad på 
utförandebeskrivningen och en påminnelse i välmening kommer att skickas ut till 
arrangörerna. 
 
För att överklaga ett tekniskt fel vid BPH ska en skriftlig överklagan lämnas till 
arrangören senast 30 minuter efter den sista deltagande hunden för dagen vilket 
aktuell hundägare inte gjort på grund av okunskap gällande rutiner vid överklagande. 
 
KHM diskuterade ärendet och efter noga övervägande beslutade KHM att erbjuda 
hundägaren dispens för att göra ett nytt BPH om denne önskar. Beskrivningen ska ske 
på en annan bana och minst 6 veckor måste ha passerat sedan det förra tillfället. 

Med hänvisning till beslutet vill KHM betona att detta är ett undantag i detta specifika 
ärende. 

 

§ 40 Beslut från SKK/KHMs verkställande utskott, VU 

VU redogjorde för sitt tidigare beslut om att Evan McLean, amerikansk professor, som 
studerar hundars beteende vill göra en statistisk analys om rasskillnader inom BPH.  

 

KHM/VU beslutade att uppdra till Åke Hedhammar att kontakta professor Evan 
MacLean så att forskningen baserad på BPH-data kan ske i samarbete mellan SLUs 
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forskare och den amerikanske professorn. 
KHM beslutade att fastställa VU-beslutet. 

 

 

§ 41  Hundars beteende 

Till kommittén för kännedom fanns en artikel som menar att det är små rasskillnader 
avseende beteende hos hund. Med anledning av detta diskuterade Helena Frögéli 
tillsammans med Kenth Svartberg om det inte fanns möjlighet för kommittén att ta 
fram statistik och data utifrån BPH för att göra ett djupdyk i ämnet. 
Kommittén ställde sig positiva till förslaget och lade till projektet till uppdragslistan.  

 

KHM uppdrog till Helena Frögéli, Lotta Gauffin att tillsammans med Kenth Svartberg ta 
fram ett förslag på hur arbetet ska utföras. 
 

§ 42 Uppdragslista och arbetsgrupper 

Kommittén gick igenom den uppdragslista som fanns sedan tidigare och konstaterar 
att punkterna inte längre är aktuella. Under dagens möte har en ny uppdragslista 
utformats som ska sammanställas av sekreterare. 

 

Inom kommittén finns flertalet olika arbetsgrupper som driver olika projekt. KHM 
uppdrog sekreterare att sammanställa en lista över dessa arbetsgrupper och vilka som 
ingår i dem. 

 

Kommittén avslutade mötet för dagen och planerar att återuppta mötet 13/5 klockan 
08.30. 
 

§ 43 Oacceptabelt beteende 

Sekreterare redogjorde i sin korthet över de hundar som rapporterats med 
oacceptabelt beteende mellan januari och tidig maj 2022. 
 
KHM noterade informationen. 

 

§ 44 Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH 

 

a) Arbetsgruppen för BPH, minnesanteckningar 

Arbetsgruppen för BPH, Ag-BPH, (Catharina Brandsten, Ken Lundahl, Helena 
Frögéli, Karin Blom, och Ninni Ottervald samt nyinvald ledamot Helena Tilly) har 
sedan dess bildande det delegerade ansvaret att sköta den löpande verksamheten 
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för BPH. Arbetsgruppen för regelbundna minnesanteckningar som finns med på 
KHMs kommittémöten. KHM tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens 
digitala möten 5-2022 samt 6-2022. Kommittén gick igenom beslut från 
arbetsgruppen enligt minnesanteckningarna och beslutade att fastställa besluten 
enligt nedan: 

 

 Om avauktorisation som testledare för Veronica Wolfsberg, Nykvarns hundhall. 
Kommittén tackade BPH-funktionären för genomförda insatser. 

 Om auktorisation som testledare för Rebecka Johansson, i Nykvarns hundhall. 

 Om auktorisation som testledare för Annie Holgersson, Emmeli Clausen, 
Monika Zawadzka, i Terrierklubben/Örkelljunga. 

 

b) Beskrivarutbildning 

Under KHM 1-2022, § 13 c), beslutade KHM att fortsätta anordna digitala 
utbildningar under 2022 men uppdrog åt AG-BPH att ta fram ett förslag på 
genomförandet av fysiska beskrivarutbildningar från 2023. Det förelåg ett 
välutformat förslag på upplägg, uppskattade kostnader och behovsläge av nya 
beskrivare från AG-BPH. 

  
Vid Kennelfullmäktige, KF 2011 fattades följande beslut gällande BPH: 

”§ 31 Centralstyrelsens förslag till införande av Beteende- och 
Personlighetsbeskrivning Hund – för alla raser Ionie Oskarson, CS; och Kenth 
Svartberg, ledamot i arbetsgruppen för BPH, redovisade hur gruppen arbetat och 
det förslag som KF ska ta ställning till. 

CS föreslår KF att BPH blir officiellt från 2012 och etableras enligt kommitténs 
förslag. Att finansiering sker enligt det uttag ur ändamålsbestämda medel som 
skett och sedan framöver genom stambokföringsavgift samt avgiftsbeläggning av 
lämpliga delar av utbildningen. 

KF beslutade att bifalla CS förslag.”  

 

Ag-BPH och KHM anser att det är olyckligt om kostnaden, för att bli arrangör av 
BPH eller för befintlig arrangör att utöka verksamheten eller ersätta funktionär 
som slutar, blir allt för hög. Ett högt pris försvårar möjligheten att utöka 
verksamheten för att tillgodose efterfrågan av BPH. Det tar då många år för 
arrangören att ”hämta hem” kostnaderna och endast klubbar med mycket god 
ekonomi kan välja att bli arrangör. Om tillväxten avstannar motverkas samtidigt 
KHMs målbild om att minst 15 % av antalet registrerade hundar årligen ska delta 
på mentalbeskrivning/-test. 

KHM konstaterar utifrån förslaget att intäkterna de senaste åren har varit högre än 
utgifterna och att KF-beslutet från 2011 påtalar att finansiering framöver sker 
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genom stambokföringsavgift samt avgiftsbeläggning av lämpliga delar av 
utbildningen. Därmed bör utrymme finnas för subventionering av kostnaderna. 

 

KHM antog förslaget och uppdrog till Helena Frögéli och Helena Skarp att se över 
utbildningskostnader för såväl SKK som BPH-arrangörer. 
 

c) Nytt sätt att redovisa BPH 

Helena Frögéli informerade ledamöter och adjungerade att Kenth Svartberg ser 
över ett nytt sätt att presentera BPH-resultat.  

KHM uppdrog åt Helena Frögéli att bjuda in Kenth Svartberg för att ge kommittén 
vidare information och presentera 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. 
 
Helena Frögéli lät meddela att en inbjudan skickats till berörda personer och att 
flera var positivt inställda till uppdraget. 

KHM tackade för informationen. 

 

e) Underlag till IT-avdelningen med anledning av regelrevidering 

För kommitténs kännedom förelåg ett detaljerat underlag gällande IT-justeringar 
med anledning av regelrevideringen av BPH. Underlag för justeringar avseende 
SBKs regelverk för Mentalbeskrivning hund, MH, och Mentaltest, MT, måste 
sammanställas så snart slutgiltig utformning är klar och KHMs beslut fastställt. 

 

§ 45  Mentalindex 

Kommittén tog del av Ag-Mentalindex minnesanteckningar från deras senaste möte. 
Arbetsgruppen jobbar fortsatt vidare för att Specialklubben Rhodesian Ridgeback 
Sverige, SRRS, ska få tillgång till, och kunna publicera, mentalindex avseende de fyra 
huvudegenskaperna socialitet, lekfullhet, miljötrygghet och hotfullhet samt 
tilläggsegenskapen social trygghet. 
 
Arbetsgruppen föreslår att de raser som man nu ska gå vidare med, perro de agua 
español och nova scotia duck tolling retriever, likt rhodesian ridgeback, bör få tillgång 
till de fyra huvudegenskaperna samt om de önskar definiera en tilläggs-egenskap. KHM 
beslutade enligt förslaget. 
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Diskussion om att information om mentalindex bör kommuniceras utåt inför att SRRS 
publicerar information på klubbens hemsida. KHM uppdrog Jessica Persson och 
Kristina Duvefelt att sammanställa informationen. 

 

Jessica Persson lät informera kommittén att SRRS hittills har betalat för den rasdata 
som rör mentalindexprojektet. KHM beslutade att ras- och specialklubbar som ingår i 
mentalindexprojektet inte ska belastas ekonomiskt för beställning av data. Aktuell 
klubb ska, i samband med att rasdata beställs, bilägga detta beslut. 

 

§ 46  Beviljad ansökan från Utbildningskommittén, UK 

För information fanns ett utdrag ur UKs protokoll 1-2022 om beviljad ansökan om 
ekonomiskt bidrag för slutförandet av utbildningen om rädsla hos hund. KHM tackade 
UK och ser fram emot att presentera utbildningen i sin helhet. 

 

§ 47  Utvärdering av kurser 

Till mötet förelåg en utvärdering och statistik gällande utbildningarna ”Mera 
Mentalitet” och ”Hundars Beteende”. Utvärderingar visar att en stor majoritet av 
deltagarna är nöjda med utbildningarna och att de skulle ”rekommendera den till en 
vän”. 99 % kan tänka sig att delta i ytterligare SKK-utbildningar. KHM tackade för den 
glädjande informationen. KHM beslutade att bjuda in representant från SKKs 
Utbildningsavdelning till nästa möte för att diskutera vidareutveckling av kurserna. 
  

 

§ 48  Information från ledamöter och adjungerande 

Helena Skarp redogjorde för läget på kansliet och personal som rör kommittén och 
berättade om Vision 2030.  

Ken Lundahl lät meddela att han ska föreläsa på en uppfödarutbildning med 13 olika 
rasrepresentanter. Föreläsningen ska handla om hur man kopplar BPH till 
vardagsegenskaper. 

Cilla Hamfelt gav en lägesrapport gällande utbildningen om rädsla hos hund. 

Anna Fors Ward informerade om att hon haft ett föredrag om mentalitet för Svenska 
Älghundklubben. I slutet av juli anordnas Västergård Game Fair och Anna är ansvarig 
över hundtorget under eventet där det bland annat kommer att anordnas BPH.  

 

§ 49  Protokoll och protokollsutdrag från CS, arbetsgrupper och kommittéer 
o AG-Standard 1-2022 
o CS 2-2022 
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o DK 2-2022 
o FK 1-2022 
o Jhk 1-2022 
o Jhk 2-2022 
o KMR 1-2022 
o KMR 2-2022 
o KSS 1-2022 
o PtK 1-2022 
o StandK 1-2022 
o UK 1-2022 
o UK 2-2022 
o UKK 1-2022 
o UtstK 1-2022 

 

§ 50  Protokollsutdrag 

Till dagordningen fanns protokollsutdrag från JhK och PtK gällande vilka personer som 
ska ingå i arbetsgruppen gällande SKKs policy människa-hund. JhKs representanter är 
Anders Carlsson och Thore Larsson. Från PtK kommer Bengt Pettersson och Göran 
Wessman att ingå i arbetsgruppen. KHM tackade JhK och PtK för informationen och 
arbetsgruppens sammankallande, Anna Fors Ward, lät meddela att en kallelse till ett 
första möte snart kommer att skickas ut. 

 

§ 51  Till KHM för kännedom 

 En artikelsamling gällande en studie som menar att ras spelar mindre roll 
för hundars beteende. 

 Artiklar gällande en studie om ADHD-liknande beteende hos hund. 

 En utvärdering av RAS från SBK gällande bruksraserna. 
 Information om restriktioner mot Ryssland på grund av kriget, 28 februari. 
 Viktig information om situationen för ukrainska uppfödare. 
 Lista över vilka som donerat pengar till FCIs insamling för Ukraina, samt tack 
 SKKs ställningstagande gällande Ukraina 
 Domslut från Norge angående cavalier king charles spaniel och engelsk 

bulldogg 
 

 Från FCI. 
- Beslut från möte med General Committé 27 januari 2022, 

distansmöte. 
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- Protokoll från Europé Section General Committee 1 mars 2022, 
distansmöte. 

- Information om webinar med FCI Youth Commission 13 april 2022. 
- Agenda för Show Commissions Meeting 26 april 2022 i Paris, med 

bilagor. 
- Cirkulär 14/2022 om situationen i Egypten 
- Cirkulär 15/2022 om continental bulldog 
- Agility-VM i Ryssland 2022 inställt 

 

KHM noterade handlingarna och önskade Erling Strandbergs kommentar på 
artikelsamlingen om att ras spelar mindre roll för hundars beteende. 

 

Kommittén vill också särskilt uppmärksamma det väl utförda arbetet från SBK gällande 
utvärderingen av de Rasspecifika avelsstrategierna, RAS. 

 

§ 52  Handlingar från gemensamt Kommitté- och sekreterarmöte 31/3 

Sekreterare presenterade material från mötet i korta drag. 
 

§ 53 Datum för nästkommande möte 

Datum för nästa digitala möte beslutades till 11 augusti och mötet därefter, även det 
digitalt, 20 oktober. 
 

§ 54 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen. 

 

§ 55 Sammanträdets avslutande 

Innan mötet avslutades fick kommittén en föreläsning gällande MT från Meta Carlsson, 
SBK. Kommittén tackade Meta för en informativ föreläsning. Ordförande tackade 
därefter ledamöter och adjungerande och avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet 

 

Helena Wiström 

 

Justeras     Justeras  
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Anna Fors Ward    Ken Lundahl 

ordförande     justerare 

 

      Cilla Hamfelt 

      justerare  
   

 

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


