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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, 
KHM, 4 mars 2022. 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl, Charlotta 
Gauffin och Jessica Persson 

Adjungerade: 

Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Martin Larsson och Erling Strandberg (från § 21) 
 
Anmält förhinder:  
Helena Skarp 
 

Protokoll: 

Helena Wiström 

 

§ 17 Sammanträdets öppnande 
Kommitténs ordförande Anna Fors Ward hälsade ledamöter och adjungerade 
välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet hölls digitalt via Zoom. 
 

§ 18 Val av justeringsperson 

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 19 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att fastställa dagordningen.  
 

§ 20 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 för BPH. 
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Arbetsgruppen för regelbundna minnesanteckningar som finns med på KHMs 
kommittémöten. KHM tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens digitala 
möten 3-2022 samt 4-2022. Kommittén gick igenom beslut från arbetsgruppen enligt 
minnesanteckningarna och beslutade att fastställa besluten enligt nedan: 
 

 Att tillsätta en referensgrupp av erfarna beskrivare med Kenth Svartberg som 
etologisk expert. Referensgruppen 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.  

 Att utse Helena Tilly till ordinarie ledamot i Ag-BPH. 

 Om vilande auktorisation som testledare för Henny Rehn, Work for fun, 
Alvesta. 

 Om förlängning av vilande auktorisation som testledare för Pia Keyser, 
Strandvallens hundskola, Nordmaling. 

 Om förlängning av vilande auktorisation som beskrivare för Daniel Svensson, 
Västra Kennelklubben. 
 
 
b) Nya västar till funktionärer 
 

Ken Lundahl presenterade det förslag angående nya västar till funktionärer som tagits 
fram av Ag-BPH. Kommittén gick igenom prisuppgiften som Ag-BPH tagit emot. KHM 
anser att det är högst aktuellt med nya västar eftersom att de västar som 
funktionärerna har idag är 10 år gamla. 
 
KHMs beslut blev att kommittén ska söka bidrag från SKKs Centralstyrelse, CS, för att 
kunna genomföra investeringen. Arrangörerna kommer därefter att erbjudas att köpa 
in västar till ett subventionerat pris genom SKK Shop.  
 
KHM diskuterade och beslutade att nya västar ska köpas in under förutsättning att 
kommittén kan få ekonomiskt bidrag av CS. KHM uppdrog till Helena Frögéli att 
formulera en bidragsansökan till CS. 

 

c) BPH i Frankrike 
 

Den Franska kennelklubben, Société centrale canine, har tidigare efterfrågat hjälp från 
SKK/KHM för införande av BPH i Frankrike, KHM 4/2018 § 66. En arbetsgrupp 
bestående av BPH-funktionärer tillsattes som stöd och för framtida utbildning, KHM 
1/2019 § 8b. Vid möte 1/2020, § 16 i KHM lyftes frågan om BPH i Frankrike åter på 
grund av att dialogen mellan den utsedda arbetsgruppen och Frankrike upphört sedan 
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en tid tillbaka. KHM konstaterade då att projektet får ligga vilande till Frankrike 
återkommer. Under pandemin har ingen kontakt hållits men under februari 2022 kom 
ett mejl med en inbjudan till en utbildningshelg för BPH-funktionärer i Frankrike.  
 
KHM uttryckte uppskattning över förfrågan men konstaterar att utbildningen av BPH-
beskrivare är omfattande och kräver många timmar av såväl teori som praktik för att 
beskrivarkåren ska vara välutbildad och kalibrerad. Oavsett deltagarnas förkunskaper 
krävs att samtliga funktionärer utför alla delar på ett kvalitetssäkrat och standardiserat 
vis. Först då kan beskrivningen kallas BPH och såväl hundägare som klubbar kan 
därmed få korrekt och jämförbar data till fördel för bland annat avelsarbetet inom 
raserna.  
 

KHM ser positivt på Franska kennelklubbens engagemang för hundars mentalitet och 
BPH men tackar nej till inbjudan. KHM uppdrog till arbetsgruppen med BPH-
funktionärer att formulera ett svar som sedan förmedlas av kommitténs sekreterare. 
 
 d) Kort till funktionärsgåva 
 
I samband med att BPH firar 10 år 2022 tog KHM del av ett kort som skickats ut till 
funktionärer tillsammans med en gåva bestående av en termos. Gåvan har varit väldigt 
uppskattad. Kommittén tackade än en gång alla som är inblandade i arbetet kring BPH 
för stort engagemang och väl utfört arbete. 
 

§ 21 Regelrevidering BPH 
Till mötet hade följande BPH-dokument och föreslagna åtgärder inkommit från 
Arbetsgruppen för BPH.  
 

 Regler för BPH – redaktionella ändringar och förtydligande i de särskilda 
reglerna angående parad tik: ”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.”  

 Beteendedefinitioner BPH – Redaktionella ändringar. 
 Protokoll för BPH – redaktionella ändringar och införande av rad för notering 

av ”hotfullhet” i moment 1, främmande person, fas 2 och 3.  
 Utförandebeskrivning med materielbeskrivning BPH – redaktionella ändringar. 

KHM diskuterade dokumenten och de föreslagna revideringarna. Kommittén 
beslutade därefter att enligt arbetsgruppens förslag anta reglerna.  
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KHM uppdrog till Helena Frögéli att överlämna underlagen till SKKs marknadsavdelning 
för korrekturläsning och sammanställa ett underlag till SKKs IT-avdelning avseende de 
förändringar som behöver göras i till exempel BPH-appen och SKK Avelsdata. 
Kent Svartberg, en av grundarna av BPH, kommer att tillfrågas om justering av 
spindeldiagrammets redovisning av ”hotfullhet” berörs av den planerade förändringen 
i moment 1.  
 
De reviderade reglerna träder i kraft 2023-01-01. 

 

§ 22  Mentalpoolen 
Kommittén tog del av minnesanteckningar från Mentalpoolens senaste möte som hölls 
fysiskt 29-30 november 2021. Helena Frögéli hade ordnat ett bra möte med 
intressanta föreläsare som var mycket uppskattade. KHM noterade 
minnesanteckningarna. 

 

§ 23 Lägesrapport för utbildningen för rädsla hos hund 

Cilla Hamfelt, Helena Frögéli, Åsa Lindholm och numer Helena Wiström arbetar med en 
utbildning som rör ämnet rädsla hos hund. Utbildningen ska vara en självstudiekurs 
och kommer att finnas tillgänglig i SKK Shop.  
 
Cilla Hamfelt visade upp utbildningen och dess uppbyggnad samtidigt som gruppen 
redogjorde för utbildningens olika avsnitt i sin korthet. Gruppen kunde konstatera att 
utbildningen har blivit mer omfattande än vad som först var planerat och tar upp 
rädsla i många avseenden. KHM ansåg att utbildningen är väldigt välgjord, tar upp 
många olika typer av rädsla och är tydlig. Utbildningen planeras att bli klar under 2022.  

KHM tackade gruppen för presentationen och ser fram emot att ta del av den 
färdigställda utbildningen. 

 

§ 24 SKKs policy för relationen människa-hund 

Under CS senaste möte önskade KHMs ordförande Anna Fors Ward att lyfta frågan om 
att det fortfarande förekommer otillåtna och hårda metoder för att träna hund. CS 
beslutade att KHM tillsammans med Prov- och tävlingskommittén, PtK, och 
Jakthundskommittén, JhK, ska lämna förslag på hur policyn kan uppmärksammas.  
 
KHM diskuterade kring lämpligt upplägg för att uppmärksamma problemet och många 
bra idéer presenterades. Kommittén ansåg att en arbetsgrupp bör tillsättas för att 
belysa ämnet och arbeta vidare med frågan och anser också att det vore en god idé om 
minst en person från var och en av de andra två berörda kommittéerna, PtK och JhK, 
ingick i arbetsgruppen. KHM uppdrog till Anna Fors Ward, Cilla Hamfelt och Charlotta 
Gauffin att bilda en arbetsgrupp och framföra förslaget och tillfråga berörda 
kommittéer om deltagande.  
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I samband med att KHM diskuterade ämnet om SKKs policy för relationen människa-
hund tog kommittén del av en skrivelse gällande vilka hjälpmedel och metoder som 
anses vara okej. KHM beslutade att frågan ska ingå i arbetet för den ovan nämnda 
nytillsatta arbetsgruppen.  

  

§ 25  Övriga ärenden 

För kännedom fanns information om att KHMs nytillsatta ledamot Jessica Persson 
tackat ja till att ingå i arbetsgruppen för mentalindex. 
 

§ 26 Information från ledamöter och adjungerade 

 Anna Fors Ward har varit i kontakt med Bengt Pettersson från Nationella 
dopingkommissionen med anledning av diskussionen från KHMs möte i februari 
gällande att tillåta täcken för raser som inte är så vädertåliga under BPH. Idén 
togs emot som mycket god och Bengt skulle framföra förslaget till övriga 
ledamöter i Nationella dopingkommissionen. 

 Kristina Duvefelt redogjorde i korthet för ett SLU-projekt som rör hundars 
funktion, ”Rätt hund för jobbet – faktorer som påverkar hundens funktion”. 
Projektet har fått medel från SKK och Agrias forskningsfond och har påbörjats 
men hur långt arbetet kommit fanns ingen information om. 

 Jessica Persson lät meddela att hon ska hålla en föreläsning för Svenska 
collieklubben om hur man inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 
arbetar med mentalitet. 
KHM tackade för genomgången och ser fram emot att rasens avelsvärden 
publiceras och kommer till användning. 

 Helena Frögéli informerade KHM om att Utbildningskommittén önskar fler 
handledare till utbildningen ”Mera mentalitet” och ville gärna ha förslag på 
personer som skulle kunna passa för uppdraget. 
Helena Frögéli låter också meddela att arbetet med en 
säkerhetskopieringsfunktion i BPH-appen fortsätter och verkar snart vara 
färdigställd.  

 Martin Larsson, vikarierande sekreterare för KHM, tackade för att han har fått 
möjlighet att vara sekreterare i kommittén men kommer inom kort gå i 
pension. 
 
Kommittén tackade ledamöter och adjungerande för informationen och riktade 
ett extra tack till Martin Larsson för sin insats som sekreterare i kommittén. 
 

§ 27 Protokoll och protokollsutdrag från CS, arbetsgrupper och kommittéer 

 AG-standard 9-2021 



 NR 2-2022 

SKK/KHM  
Sida 6/7 

 
 
 
 

 

6 
 

 AG-standard 10-2021 

 CS 6-2021 

 CS 7-2021 

 DK 5-2021 

 Gemensamt möte AK/DK/KSS 2021 

 JhK 5-2021 

 KF-protokoll 23-24 oktober 2021 

 KSS 5-2021 

 KUS 5-2021 

 KUS 6-2021 

 Länsklubbsfullmäktige 22 oktober 2021 

 NatDopK 1-2021 

 UK 5-2021 

 UKK 4-2021 

 UKK 5-2021 

 UtsK 5-221 

Kommittén noterade protokollen. 

 

§ 28 Till KHM för kännedom 

 Minnesanteckningar från ett gemensamt möte mellan Svenska 
Brukshundklubben, SBK, och SKK. 

 Powerpoint workshop och minnesanteckningar avseende mentalitet som 
presenterades på Kennelfullmäktige. 

 Historik rörande MT och Korningsbestämmelser från 1985. 

 SKKs avgifter för 2022. 
 

Materialet lades där efter till handlingarna 

 

§ 29  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.  
 

§ 30 Datum för nästkommande möte 

Kommitténs nästa möte planeras att genomföras fysiskt i Stockholmsområdet under 
två dagar 12-13 maj. Även ett förslag om ett fysiskt möte 11 augusti förelåg. 
 

§ 31 Sammanträdets avslutande 
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Ordförande Anna Fors Ward tackade KHM för ett bra möte och sammanträdet 
avslutades.  

 

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. 


