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SKK/KHM nr 1-2021
2021-02-04
§ 01-22

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet,
KHM, 2021-02-04.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl, Patric
Ragnarson.
Adjungerade:
Åsa Lindholm, Erling Strandberg, Helena Frögéli, Svante Frisk (§14) och Helena Skarp
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 01 Sammanträdets öppnande
Kommitténs ordförande Anna Fors Ward hälsade ledamöter och adjungerade
välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet hålls som videomöte i Zoom.
§ 02

Val av justeringsperson

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 03

Fastställande av dagordning

KHM beslutade att fastställa dagordningen.
§ 04

Föregående protokoll

Kommittén gick igenom protokoll 4-2020 och lade det därefter till handlingarna.
§ 05

Ekonomiska rapporter

Kommittén har fått den reviderade budgeten för 2021. Det kan vara aktuellt att under
året göra justeringar i budgeten så att ytterligare ekonomiska medel läggs på
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mentalindexprojektet som KHM önskar prioritera.
§ 06

Sociala rädslor på BPH

KHM har mottagit en förfrågan från en hundägare som genomfört BPH som ett led i att
ägaren önskar att hunden ska bli diabeteshund. Hundägaren har tidigare informerats
av SBK, som är ansvarig för utbildning av assistanshundar, att ”Genomförd BPH” krävs
för deltagande på lämplighetstest avseende utbildningen. Hunden som därefter
erhållit ”Genomförd BPH” tillåts dock inte fortsätta med lämplighetstestet inför
assistanshundsutbildningen på grund av att den visat sociala rädslor under
beskrivningen.
Hundägaren har vänt sig till KHM för att få möjlighet till dispens av något slag för att
kunna påbörja utbildning. Själva assistanshundsutbildningen och kraven för att påbörja
den ligger inte inom KHMs ansvarsområde. Däremot kan kommittén besluta om det
skulle vara möjligt med dispens för att få genomföra ytterligare en BPH-beskrivning.
KHM diskuterade frågan noggrant men kan inte se att det skulle vara fördelaktigt för
hunden att genomföra beskrivningen en gång till. En hund som uppvisar sociala rädslor
vid en beskrivning gör det med stor sannolikhet även vid nästa beskrivning.
§ 07

Parad tik på MH

KHM har informerats om att en dräktig tik deltagit på MH (mentalbeskrivning hund)
vilket inte är förenligt med regelverket för MH. Skrivningen i regelverket anger att tik
inte får delta vid någon tidpunkt efter det att parning har skett.
KHM beslutade att stryka tikens MH-resultat samt informera berörda parter och
instanser.
§ 08

Fråga om 500-analys för lagotto romagnolo

KHM har mottagit önskemål från Svenska Lagotto Romagnoloklubben att rasen ska
prioriteras vid avseende 500-analys nu när man uppnått 500 BPH-beskrivna hundar.
KHM konstaterade att klubbens mentalitetsarbete är lovvärt. Dock har kommittén
beslutat att, mot bakgrund av rådande pandemiläge och med reviderad åtstramad
budget som följd, inte ta fram fler 500-analyser just nu.
Kommittén vill gärna vara klubben behjälplig och kan erbjuda uppdaterade staplar för
rasens beteendevariation och en föreläsning kring detta. Klubben kommer att
erbjudas en kostnadsfri 500-redovisning online om vad BPH säger om rasens
vardagsbeteende innehållande nya data och staplar för beteende. Ken Lundahl
kontaktar klubben.
§ 09

500-redovisning

KHM diskuterade de så kallade 500-analyserna och deras utformning. Tidigare beslut
innebär att raser med fler än 500 BPH-beskrivna hundar erbjuds en analys där bland
2

nr 1-2021
SKK/KHM
2021-02-04

annat arvbarheter och egenskapsvärden för BPH presenteras. Då kommittén parallellt
bedriver ett pilotprojekt gällande mentalindex (avelsvärden för mentala egenskaper)
känns nuvarande upplägg avseende 500-analyserna bitvis inaktuellt. KHM beslutade
därför att istället satsa på att erbjuda de klubbar som når upp till 500 BPH-beskrivna
hundar en kostnadsfri rasanpassad föreläsning utifrån uppdaterad BPH-data. Professor
Erling Strandberg kommer att ta fram aktuella statistik som sedan presenteras för
klubben av de kunniga mentalpoolisterna. KHM arbetar vidare med konceptet och
uppdaterar därefter mentalpoolisterna. Målbilden är att arbetet kan genomföras
under sommar/höst 2021. En arbetsgrupp tillsattes, Ken Lundahl (sammankallande),
Erling Strandberg och Helena Frögéli.
§ 10

Extern rapport BPH

KHM har tidigare tillfrågat Björn Forkman, professor i etologi vid Köpenhamns
universitet, om en extern utvärdering av BPH. 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.
Vid dagens möte deltog Björn Forkman för att presentera sin rapport och svara på
kommitténs frågor.
KHM har tidigare kunnat läsa i rapporten, att gjorda analyser och slutsatser av
genomförd enkät och informationsinhämtande, visar att BPH väl beskriver hunden så
som den beter sig och agerar i vardagen. Svarande hundägare är positiva till
beskrivningen och rekommenderar den i hög grad till andra hundägare. De uppfödare
som svarat vill gärna att deras valpköpare genomför BPH och rekommenderar
beskrivningen. Man kan se att uppfödare tycker att socialitet, osäkerhet/rädsla,
hot/aggression och förarkontakt är viktiga faktorer att titta på i beskrivningen medan
mat- och lekintresse i jämförelse, generellt ses som mer underordnade av uppfödarna.
Kommittén fick nu möjlighet att grundligt gå igenom rapportens olika delar
tillsammans med Björn och diskutera frågor som uppkommit vid läsningen.
KHM önskar att information om rapporten publiceras i SKKs tidningar Hundsport och
Hundsport Special. Björn Forkman ställer upp och skriver artiklar till dessa tidningar.
Rapporten kommer också att presenteras vid årets BPH-konferens innan den läggs
tillgänglig på skk.se.
KHM tackade Björn Forkman för utvärderingen och för att han deltagit på kommitténs
möte.
§ 11

Möte med Svenska Brukshundklubben, SBK

Den 15 december 2020 hade representanter från KHM ett videomöte med
representanter från SBK/avel och hälsa. Mötet var det första i den här konstellationen
och syftade till att diskutera vilka projekt som är på gång inom området mentalitet
inom SKK och specialklubben SBK. Under mötet diskuterades utbildning och
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mentalbeskrivningar, regelverk, kvalitetssäkring, pandemiläget och framtida
samverkan. Det var ett givande möte och planen är att ha den här typen av avstämning
ett par gånger per år.
§ 12

SKKs allmänna regelverk för prov, tävling och beskrivning

2023-01-01 börjar en ny period för SKKs regelverk för prov-, tävlingar-, och
beskrivningar. Eventuella justeringar i regelverken ska vara genomförda, fastställda av
SKKs centralstyrelse och kommunicerade ut i organisationen under 2022.
Kommittéerna börjar därför se över regelverken i god tid.
KHM tog del av ett förslag till reviderade allmänna regler som tidigare varit hos
kommittén på remiss.
KHM konstaterade att skrivning om parad tik finns i både de allmänna reglerna och i
särskilda regler för BPH. Kommittén diskuterade formuleringarna som gäller dräktig tik.
Nuvarande skrivning har föranlett några frågor om det är så att en tik som genomfört
mentalbeskrivning aldrig någonsin får delta på BPH och så är det självklart inte.
Skrivningen reglerar att tiken inte får delta på mentalbeskrivning vid det tillfälle då hon
är parad och fram till 75 dagar efter valpning skett.
Kommittén vill därför föreslå att följande återfinns i både de allmänna reglerna och i
särskilda regler för beskrivningar och mentaltest; Parad tik får inte delta på
mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) vid någon tidpunkt mellan parning
och valpning. Tiken får delta tidigast 75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av
valpningen. Tik som gått tom får delta tidigast 7 dagar efter förmodat valpningsdatum.
§ 13

Delegeringsordning och givna uppdrag

KHM gick igenom de givna uppdragen och vilka punkter kommittén har genomfört
inom respektive område. Kommittén är fortfarande lite oklar över de punkter i
delegeringsordningen som avser personer med funktionsnedsättning och privata
företag. Sekreteraren uppdrogs att ta reda på mer exakt vad som förväntas av
kommittén genom dessa punkter.
§ 14

Oacceptabelt beteende

Svante Frisk rapporterade kort om SKKs arbete med oacceptabelt beteende och
kommittén förevisades statistik över 2020 års rapporterade hundar. Han
kommenterade även att det kan finnas behov av att utöka antalet personer som testar
de rapporterade hundarna för att få en bra spridning och tillgång över landet.
KHM noterade rapporten och lade den till handlingarna.
§ 15

BPH

a) Arbetsgruppen för BPH rapport och minnesanteckningar
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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 fjortonde digitala
möte 2020 och möte 1-2021.
b) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan november 2020
Arbetsgruppen för BPH har beslutat
 att anta Angelita Nooni, Jenny Borgersen, Emilie Nilsson, Rebecca Rudhe,
Lotta Bauer, Annika Wadsö, Charlotte Barvestad och Helen Thors till
beskrivarutbildning 2021.
 om vilande auktorisation som testledare av Pia Keyser och Veronica
Wolfsberg
 om vilande auktorisation som beskrivare av Daniel Svensson
 om avauktorisation som beskrivare av Sven-Einar Holmsten och AnnaLena Nennestam
 om aktivering av vilande auktorisation som beskrivare för Matilda Ström
 inköp och leverans av 5 kompletta BPH-banor under våren 2021
KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut. Kommittén tackade BPHfunktionärerna för genomförda insatser.
§ 16

Mentalindex

Arbetsgruppens sammankallande Kristina Duvefelt redogjorde för arbetet som skett
sedan senaste KHM-mötet. Arbetsgruppen har haft fortsatt kontakt med
specialklubben för rhodesian ridgeback gällande analyser och diskussioner om
klubbens önskemål om indexegenskaper.
MI-gruppen föreslår för kommittén att Kenth Svartberg ska tillfrågas att adjungeras till
gruppen. KHM beslutar i enlighet med förslaget och uppdrar åt Kristina Duvefelt att
verkställa beslutet.
Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete i planerad riktning.
§ 17

Utbildning

a) BPH-konferens 21 mars 2021
Den 21 mars genomförs en stor digital BPH-konferens med föreläsningar av
professorer och beteendevetare samt ett pass för beskrivare att diskutera
beskrivarfrågor. Alla BPH-funktionärer och mentalpoolister är inbjudna att
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delta i konferensen. Även KHMs ledamöter välkomnas att närvara på
föreläsningsdelen.
b) Webbkurs om rädsla
Åsa Lindholm informerade om den korta webbkursen om rädsla hos hund som
håller på att ta form just nu.
KHM ser med glädje fram emot att kunna erbjuda ytterligare en
distansutbildning.
c) Beskrivarutbildning 2021
Cilla Hamfelt förevisade den nya digitala beskrivarutbildningen som är
framtagen för att leda nya beskrivare in i beskrivarrollen.
KHM riktade ett stort tack till Cilla som har byggt utbildningen i
webbplattformen PingPong.
d) Hundens beteende
Hundens beteende är en distansutbildning som funnits i några år. Litteraturen
som hör till utbildningen kommer att revideras och nytryckas. Det innebär att
även SKKs digitala utbildning behöver ses över och anpassas till eventuella
förändringar. Uppdraget för detta ligger på Mikaela Persson på SKKs kansli.
Hon kommer att förevisa förändringarna för KHM innan höstens
distansutbildningar startar.
§ 18

Information från ledamöter och adjungerade

Anna Fors Ward informerade om att hon och Helena Frögéli hade ett föredrag på SKKs
specialklubbskonferens om KHMs mentalitetsarbete.
Helena Frögéli informerade om att hon ska föreläsa på SKKs helgkurs för
avelsfunktionärer i mitten av februari.
KHM informerades om att SKKs presidium har fattat beslut om att tillämpa en generell
dispens fram till halvårsskiftet för hundar som i Registreringsreglerna har krav på
genomförd MH eller BPH.
Kommittén finner beslutet anmärkningsvärt. Ledamöterna har svårt att se vad som
motiverar presidiet att fatta ett beslut om en sådan generell dispens på detta hastiga
sätt. SBKs kalender är full av MH-beskrivningar med början i mitten på februari och
BPH-beskrivningar har funnits och finns i samma utsträckning som tidigare år innan
pandemin.
KHM förordar att SKK ska fortsätta registrera kullar av SBKs raser, och det övriga fåtal
raser som har krav på BPH för registrering, där gällande krav på känd mental status för
avel alternativt genomförd BPH föreligger. Detta för valpköparnas och hundarnas
bästa!
§ 19

Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer
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AK 5-2020



UK 4-2020

 KUS 6-2020
Kommittén noterade protokollen.
§ 20

Till KHM för kännedom

 BPH som modell för hundens personlighet (forskningsprojekt av Kenth
Svartberg)
 BPH-info i Japan
§ 21

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 25 maj 2021.
§ 22

Sammanträdets avslutande

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

Justeras

Anna Fors Ward,
ordförande

Ken Lundahl

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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