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SKK/KHM nr 2-2021
2021-05-25
§ 23-45

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet,
KHM, 2021-05-25.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl, Patric
Ragnarson.
Adjungerade:
Åsa Lindholm, Erling Strandberg och Helena Skarp
Protokoll:
Anna Qvarfort
Anmält förhinder:
Helena Frögéli

§ 23 Sammanträdets öppnande
Kommitténs ordförande Anna Fors Ward hälsade ledamöter och adjungerade
välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet hålls som videomöte i Zoom.
§ 24

Val av justeringsperson

Cilla Hamfelt utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 25

Fastställande av dagordning

KHM beslutade att fastställa dagordningen.
§ 26

Föregående protokoll

Kommittén gick igenom protokoll 1-2021 och lade det därefter till handlingarna.
§ 27

Ekonomiska rapporter
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Kommittén går igenom den reviderade budgeten för 2021. I dagsläget finns det
utrymme kvar för att disponera ytterligare medel inom de områden som KHM
prioriterar. Pandemitiden har medfört att vissa projekt haft svårt att komma framåt
och därmed har inte de planerade resurserna använts.
§ 28

VU-beslut

Generella dispenser för SBKs mentalitetsverksamhet 2021
Svenska Brukshundklubben har ansökt om att få förlänga tiden för dispenser avseende
mentalbeskrivningar. Dispenserna är kopplade till pandemiläget 2020 och med tanke
på rådande läge önskar klubben att dispenserna ska förlängas.
Dispenser som avser KHMs ansvarsområde är
 Att tjänstgöringskraven som anges i regelverken för korning respektive
mentalbeskrivning hund utgår under år 2021 (dispens redan beviljad för 2020).
 Att förändrade prioriteringsregler vid mentalbeskrivningar och mentaltest med
anledning av reserestriktioner ska gälla och att hänsyn tas till regionala
föreskrifter.
 Ålderdispens för hundar över 48 månader avseende stambokfört MT under
2020 förlängs till 2021-06-30.
KHMs verkställande utskott gick igenom SBKs motivering till ansökan och kunde inte se
några hinder för att bevilja den.
KHM/VU beslutade att bevilja SBKs dispensansökan i enlighet med ovan punkter.
Kommittén för hundars mentalitet beslutade att fastställa VU-beslutet.
§ 29

BPH-diplom

KHM har mottagit en fråga om huruvida uppfödardiplom för BPH ska delas ut baserat
på antal hundar från en uppfödare som genomfört BPH oavsett om någon av hundarna
har brutit beskrivningen eller ej.
BPH är en beskrivning och kommittén är överens om att grundtanken är att premiera
att flera hundar från en uppfödare anmäls och deltar i beskrivningen och inte hur
hundarna ter sig under beskrivningstillfället. Det viktiga är att hundarna deltar i
beskrivningen så att deras mentalitet kan dokumenteras.
KHM är enig i uppfattningen ovan och syftet är att premiera uppfödare som
uppmuntrar valpköpare att komma med sin hund på BPH.
KHM beslutade att justera formuleringen gällande BPH-diplomen så att samtliga
hundar från en uppfödare som genomfört BPH står med på diplomet som uppfödaren
själv ansöker om. Uppfödare är därmed välkomna att inkludera hundar med brutet
BPH i ansökningen om BPH-diplom.
Kommittén beslutade att uppdra åt kanslipersonalen att se över och göra eventuella
justeringar i diplomstatuterna.
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§ 30

Frågeställningar från SKKs avelskonferens

På vårens avelskonferens för medlemsorganisationernas avelsfunktionärer uppkom ett
antal frågeställningar till Anna Fors Ward som var en av evenemangets föreläsare.
Frågorna lyftes på dagens kommittémöte.
En deltagare undrade varför importerade hundars BPH-resultat inte räknas med i
rasens BPH-statistik i SKK avelsdata. Importers resultat tas aldrig med i statistik som
genereras ur SKKs databas, detsamma gäller all övrig statistik för hälsa. Kommittén ska
lyfta frågan vidare då man förstår att det kan finnas behov av att importer inkluderas i
statistiken, speciellt för de raser där importerade hundar utgör en betydande del av
numerären.
En annan frågeställning gällde huruvida oregistrerade hundar bör tillåtas på BPH eller
ej. KHM menar att det finns ett stort värde i att SKK som hundägarnas riksorganisation
värnar om alla hundars hälsa och mentalitet där så är möjligt. Kommittén ser att det
finns en fördel ut ett samhällsperspektiv att hundägare får möjlighet att veta mer om
sin hunds mentalitet. För blivande assistanshundar är mentalbeskrivning en
förutsättning innan utbildning påbörjas.
§ 31

Parad tik på BPH

KHM har informerats om att en dräktig tik deltagit på BPH (Beteende- och
personlighetsbeskrivning hund) vilket inte är förenligt med regelverket för BPH.
Skrivningen i regelverket anger att tik inte får delta vid någon tidpunkt efter det att
parning har skett.
KHM beslutade att stryka tikens BPH-resultat samt informera berörda parter och
instanser.
§ 32

Undantag från låsningsperiod för Regelverk för MH

KHM har mottagit en önskan från Svenska Brukshundklubben att inte inkludera MH
(mentalbeskrivning hund) i den femåriga låsningsperioden framgent. Detta har gällt
även tidigare (sedan 2011) men under senaste regelrevideringen har en miss av
redaktionell art skett och texten har fallit bort. SBK anser att ”Det är en fördel att ha
möjlighet att skyndsamt kunna göra ändringar som påkallas utifrån nya resultat från
vetenskapen, konferenser eller utvärderingar. Sådana resultat är ju inte knutna till
låsningsperioder utan kan komma när som.”
KHM diskuterade frågan ingående och har inga invändningar mot att göra en justering
i Regler för MH som innebär att ändringar i regelverket låter sig göras, enligt gängse
rutiner, oberoende av tidpunkt. Kommittén betonar, precis som SBK själva anger, att
det inte är meningen att ändringar ska göras med hög frekvens eller korta intervaller.
KHM beslutade att regelverket för MH ska undantas från den femåriga låsningsperiod
som gäller för regelverk för prov- och tävling.
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Kommittén kommer även att se över om inte regelverket för BPH bör ha samma
förfarande och undantag från låsningsperiod som regelverket för MH.
§ 33

Ansökan om ekonomiskt bidrag till MT-domarkonferens

Svenska Brukshundklubben har tidigare (2019) blivit beviljade konferensbidrag för att
genomföra ett antal regionala konferenser för mentaltestdomare inom SBK.
Konferenserna har skjutits upp på grund av pandemin och inget bidrag har blivit
utbetalat till klubben. SBK önskar därför bidrag för att genomföra konferenserna under
2021 istället.
KHM är välvilligt inställd till att skjuta på utbetalning av konferensbidrag för en MTdomarkonferens i likhet med den ansökan som tidigare blivit beviljad. Dock uppfattar
kommittén att det nu under 2021 rör sig om en konferens (uppdelad på flera regionala
konferenser) där syftet är att diskutera MT 2017.
KHM kan inte se att det är möjligt att bevilja domarkonferensbidrag på upp till 75 000
kr för en domarkonferens som inte gäller officiell verksamhet. Kommittén kan däremot
se att det finns möjlighet för specialklubben att söka om det ordinarie
konferensbidragsbeloppet på maximalt 10 000 kr för en mentalitetskonferens som
syftar till att jobba mot de punkter som SKK/CS har ålagt SBK att gå igenom innan en
revidering av nuvarande MT kan ske.
§ 34

Extern rapport BPH

KHM har tidigare tagit del av en extern utvärdering av BPH, genomförd av Björn
Forkman, professor i etologi vid Köpenhamns universitet. Medel för utvärderingen har
beviljats ur SKKs utvecklingsfond. Studien syftar till att undersöka hur väl BPH beskriver
hundens beteende i vardagen, hur hundägare och uppfödare använder BPH samt vilka
styrkor och svagheter som de menar att BPH har.
Till dagens möte har kommittén mottagit en justerad version av rapporten, som finns
att läsa i sin helhet på skk.se, och tackar Björn Forkman för detta.
§ 35

Föreläsare mentalitet

KHM har mottagit en förfrågan från Specialklubben för Bearded collie om hjälp med
föreläsare vid specialklubbens jubileumshelg för medlemmar under 2021.
Kommittén tycker att det är glädjande att klubbar väljer att ha aktiviteter på temat
mentalitet.
KHM uppdrog åt Ken Lundahl att ta med frågan till Mentalpoolen för att hitta ett
lämpligt upplägg. Klubben är välkommen att, via KHMs sekreterare, söka
konferensbidrag för eventuell ersättning till föreläsare.
§ 36

Inför KF
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På årets kennelfullmäktige finns möjlighet för kommittéer att ha en workshop kvällen
innan själva fullmäktigemötet startar. KHM önskar ha en workshop om mentalindex för
att presentera kommitténs arbete inom området hittills och svara på frågor samt få
input från special- och rasklubbar.
Kommitténs prioriterade områden för perioden 2020-2021 sammanställs av
sekreteraren tillsammans med ordförande liksom budgetförslag för nästkommande
period.
§ 37

BPH

a) Arbetsgruppen för BPH rapport och minnesanteckningar
Arbetsgruppen (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 KHM kommittémöten.
KHM tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens digitala möten 2-5
under 2021.
b) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan februari 2021
Arbetsgruppen för BPH har beslutat
 att välkomna Veronica Tuszkay och Mikael Larsson som centrala
handledare i testledargruppen för BPH
 om vilande auktorisation som testledare av Lena Larsson, Marie Dimsjö
 om återauktorisation av testledare Lynn Karlsson efter examination i
enlighet med BPH-arbetsgruppens förslag.
 om vilande auktorisation som beskrivare av Eva-Maria Henriksson
 om avauktorisation som beskrivare av Anna Wilsson och Lasse Alkestam
 om avauktorisation som testledare av Eva Lundin
 om auktorisation av testledare Nathalie Nylén, Annika Hammar, Annelie
Ylinen, Madeleine Abrahamsson, Susanne Wikerstam och Belinda
Grahn.
 om 2 dagar obligatorisk BPH-videokonferens under 2022 med preliminära
datum 2022-03-19-20.
 att 5 BPH-banor kommer att färdigställas för beställning via SKKs lager. 2
banor som tidigare beställts av Kungsör och Västerås subventioneras
med 13 000 kr per bana.
 att föreslå KHM att besluta om generell dispens avseende antal hundar
per kalenderår för samtliga BPH-funktionärer tillsvidare under 2021.
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KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut samt besluta om generell
dispens för BPH-funktionärer i enlighet med sista punkten ovan.
Kommittén tackade BPH-funktionärerna för genomförda insatser.
c) Skrivelse om kläder på hund under BPH
Rasklubben för chinese crested dog har inkommit med en skrivelse gällande
kläder på hund vid BPH i de fall det behövs. Hundarna saknar skyddande päls
och klubben tror att vädrets påverkan på hundarna under beskrivningen kan
vara en betydande variabel för hur utfallet från beskrivningen blir.
Nuvarande skrivning i Utförandebeskrivning för BPH är
”Hundtäcken och regnskydd
Beskrivaren avgör om eventuell hundklädsel t.ex. täcken eller regnskydd
försvårar möjligheten att beskriva hunden och beslutar om det får användas
under beskrivningen.”
Kommittén förstår klubbens undran och argument och förde en längre
diskussion i frågan.
KHM beslutade att låta nuvarande skrivning stå kvar i utförandebeskrivningen
och ser inte möjlighet att besluta om att de ska finnas en generell eller
rasknuten tillåtelse för kläder.
§ 38

Mentalindex

Arbetsgruppens sammankallande Kristina Duvefelt redogjorde för arbetet som skett
sedan senaste KHM-mötet. Kommitté har tagit del av minnesanteckningar från
arbetsgruppens möte under våren.
MI-gruppen arbetar vidare för att Kenth Svartberg ska ingå i arbetsgruppen i enlighet
med gruppens och kommitténs önskemål.
Arbetsgruppen fortsätter sitt övriga arbete i planerad riktning.
§ 39

Utbildning

a) BPH-konferens 21 mars 2021
Den 21 mars genomfördes en stor digital BPH-konferens med föreläsningar av
professorer och beteendevetare samt ett pass för beskrivare att diskutera
beskrivarfrågor. Alla BPH-funktionärer och mentalpoolister var inbjudna att
delta i konferensens första föreläsningsdel.
Kommittén tog del av en utvärdering av konferensen och konstaterade att den
till största del var väldigt uppskattad.
b) Utvärderingar SKKs distanskurser i mentalitet
KHM tog del av utvärderingar från 2020 för distansutbildningarna Hundens
beteende och Mera mentalitet. Glädjande nog visade utvärderingarna på nöjda
6

nr 2-2021
SKK/KHM
KHM 2-2021 2021-05-25

och positiva deltagare som fått mycket mentalitetskunskap genom dessa
utbildningar.
c) Webbkurs om rädsla
Åsa Lindholm informerade om den korta webbkursen om rädsla hos hund som
håller på att ta form just nu. Hundägarcoachen Memea Mohlin är tillfrågad att
medverka som expert under kursen.
KHM ser med glädje fram emot att kunna erbjuda ytterligare en
distansutbildning.
§ 40

Information från ledamöter och adjungerade

Anna Fors Ward informerade kort från SKKs avelskonferens där hon föreläste på temat
Hänger mentalitet/funktion med i tidstrenden?
Patric Ragnarsson har genomfört ett välbesökt och uppskattat webbinarie om tik och
valpning.
Cilla Hamfelt berättade kort om funktionsbeskrivning för retriever, FB-R och hur
efterfrågan på beskrivningstillfällen ser ut samt att statistik och spindeldiagram för FBR efterfrågas.
Erling Strandberg rapporterade från en föreläsning för specialklubben för rhodesian
ridgeback samt från sitt deltagande i SKKs avelskonferens.
§ 41

Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer


FCI General Committee minutes, april 21



FCI General Committee decisions, februari 21



NKU/AU nov 2020



CS 1-2021



CS 2-21



JhK 1-2021



KUS 1-2021



KUS 2-2021



PtK 1-2021



UK 1-2021



UK 2-2021



UKK 1-2021



UtstK 2-2021

 Minnesanteckningar möte SBK och KHM
Kommittén noterade protokollen.
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§ 42

Protokollsutdrag


Protokollsutdrag från UK gällande distansutvecklingsprojekt
o Ansökan från KHM (arbetsgruppen)
KHM noterade protokollsutdrag från Utbildningskommittén.



Protokollsutdrag från KSS gällande samsyn
KHM diskuterade protokollsutdraget som innehöll frågor om vad
kommittéerna gör för att påverka hundarnas välfärd positivt. KHM är positiv
till att frågan lyfts och räknar mentalitet till ett område som behöver
belysas till förmån för hundarnas välfärd. Just exteriöra överdrifter, som
protokollsutdraget förstås gälla i första hand, uppmärksammas inte direkt
inom kommitténs arbete. Däremot kan ledamöterna se en fördel med att
de mentala bitarna också tas med i arbetet för hundars välfärd och kan
även se kopplingen mellan en fullgod exteriör, sunt yttre och välfärd.



Protokollsutdrag från UtstK gällande SMHKs önskan att koppla BPH till
utställningschampionat
KHM noterade att Svenska Molosser- och Herdehundklubben (SMHK)
önskar att koppla krav på genomförd BPH för att erhålla svenskt
utställningschampionat. Klubben har fått avslag på sitt önskemål men
skickats vidare till KHM för att se om det finns något annat sätt att gå
klubben till mötes.
KHM diskuterade frågan och pratar gärna med klubben om olika sätt att
motivera hundägare och uppfödare att mentalbeskriva sina hundar. Det
finns även möjlighet för klubben att ansökan om ändring av rasens
registreringsregler i syfte att koppla beskrivningen till registrering av rasen.

§ 43

Till KHM för kännedom

 200-analys korthårig vorsteh
 SLU-projekt Mitt liv med hund
 Artikel: Aggressive behaviour is affected by demographic, environmental and
behavioural factors in purebred dogs
§ 44

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 14 september 2021.
§ 45

Sammanträdets avslutande

Ordförande Anna Fors Ward tackade KHM för ett bra möte och mötet avslutades.
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Vid protokollet
Anna Qvarfort
Justeras

Justeras

Anna Fors Ward,

Cilla Hamfelt

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