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SKK/KHM nr 2-2020
2020-05-12
§ 24 - § 46

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet,
KHM, 2020-05-12.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl, Stefan
Hellström och Patric Ragnarson.
Adjungerade:
Åsa Lindholm, Erling Strandberg, Helena Frögéli, Svante Frisk (§ 24 – 29 a) och Helena
Skarp
Anmält förhinder:
Stefan Hellström och Patric Ragnarson
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 24 Sammanträdets öppnande
Kommittén för hundars mentalitet inledde sammankomsten med en tyst minut för att
hedra minnet av Curt Blixt som gått bort.
Kommitténs ordförande Anna Fors Ward hälsade därefter ledamöter och adjungerade
välkomna till och förklarade mötet öppnat.
§ 25

Val av justeringsperson

Kristina Duvefelt utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 26

Fastställande av dagordning

KHM beslutade att fastställa dagordningen efter att justering av punkternas
ordningsföljd har skett.
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§ 27

Föregående protokoll

Kommittén gick igenom protokoll 1-2020 och lade det därefter till handlingarna.
§ 28

Ekonomiska rapporter

Kommittén gick igenom den reviderade budgeten som är ett resultat av
besparingskrav till följd av coronapandemin.
KHM anser att Mentalindexprojektet bör ges både personella och ekonomiska resurser
och ska prioriteras under innevarande verksamhetsperiod i enlighet med kommitténs
verksamhetsplan.
KHM beslutade att omdisponera sina medel inom ramarna för den fastställda
budgeten för att möjliggöra MI-projektet och skära ner på projekt som ändå är svåra
att genomföra under rådande corona-omständigheter. Den reviderade budgeten
innebär tyvärr att SKKs mentalpoolister detta år inte kan erbjudas plats på höstens
avelskonferens. KHM noterar dock att poolisternas arbete är viktigt och uppskattat och
att kommittén i framtiden åter hoppas kunna erbjuda gruppen plats på arrangemang
som innebär uppdatering och fortbildning.
§ 29

Oacceptabelt beteende

a) Rutiner vid oacceptabelt beteende
Svante Frisk redogjorde för SKKs rutiner när en hund rapporterats för
oacceptabelt beteende. Rapporten inkommer till SKKs kansli till den
tjänstemannagrupp som har delegerat ansvar att handha utredningar gällande
oacceptabelt beteende. Gruppen beslutar om eventuella åtgärder som ska
vidtas medan hunden är under utredning. Under utredningen hämtas
redogörelser in från relevanta parter och hundägaren hålls underrättad under
tiden. Efter avslutad utredning och eventuell genomförd test hos någon av SKKs
testpersoner för ändamålet skickas beslut i ärendet till berörda parter.
KHM tog del av en rapport om oacceptabelt beteende från 2020-01-01 till
2020-04-30 och konstaterade att antalet rapporterade hundar under perioden
är mindre än normalt, troligtvis beroende på att klubbledd verksamhet varit
begränsad under våren.
KHM tackade Svante Frisk för en detaljerad rapport.
b) Önskemål från KHM
KHM önskade vid föregående möte få tillgång till mer material gällande
oacceptabelt beteende. Till dagens möte hade kommittén fått svar på flera
frågeställningar.
KHM har ett uppdrag i delegeringsordningen att följa arbetet och önskar därför
ta del av statistik för att kunna se eventuella trender inom raser och/eller
verksamheter.
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Kommittén uppdrog till Helena Skarp att vidarebefordra kommitténs önskemål
till aktuella personer och se om det går att ta fram önskat material till KHM.
§ 30

Bordlagda ärenden

Program för BPH-filmer
Vid tidigare möte har KHM diskuterat hur man på ett bättre sätt kan ladda upp filmer
och material till exempel i samband med utbildning av nya BPH-beskrivare.
KHM beslutade att frågan inte är aktuell i nuläget utan skjuts på framtiden och tas upp
igen när det ekonomiska läget tillåter.
§ 31

Beslut av KHMs arbetsutskott

Beslut fattat av SKK/KHMs arbetsutskott 2020-03-17
Ansökan om dispens för att genomföra ytterligare BPH
SKKs kommitté för hundars mentalitet har mottagit en dispensansökan från en
assistanshundsinstruktör som önskar att hunden Silvergruvans Miss Fia SE14721/2019
får genomföra en BPH-beskrivning en andra gång trots resultat Genomförd BPH
registrerat i stamboken.
Frågan behandlas av KHMs arbetsutskott för att förkorta handläggningstiden.
Hunden har genomfört BPH men var endast villig att gå över det annorlunda
underlaget en gång istället för två. Enligt Svenska Brukshundklubben behöver hunden
har genomfört samtliga delar av beskrivningen för att få göra ett lämplighetstest i SBKs
regi.
BPH-reglerna stipulerar att ombeskrivning medges när hundens BPH-beskrivning
brutits av hundägare eller beskrivare eller om beskrivning avbrutits på grund av
uppkommen skada eller av hälsoskäl. Den aktuella hunden har inte brutit
beskrivningen men KHMs arbetsutskott kan se att det finns god anledning att låta tiken
genomföra ytterligare en beskrivning.
SKK/KHM beslutade att bevilja en ombeskrivning (BPH) för Silvergruvans Miss Fia.
Ombeskrivning ska göras hos en annan BPH-arrangör än den tidigare beskrivningen
och minst 6 veckor ska förflyta innan den nya beskrivningen görs.
SKK/KHM beslutade att fastställa ovan beslut.
§ 32

Skrivelse från specialklubben för rhodesian ridgeback

Helena Frögéli redogjorde för en skrivelse gällande BPH från Specialklubben Rhodesian
Ridgeback Sverige. Klubben redogör för en problematik med att utfallet i
spindeldiagrammet för BPH visar på en alltför trubbig och onyanserad skala för vissa
egenskaper, bland annat för aggressivitet och rädsla. Beräkningsformler i BPH omfattar
alla typer av hundar och raser och det är svårt att spegla skillnader i beteenden under
beskrivningen när ytterligheter i beteende ska plottas på samma skala. Problematiken
har medfört att det i dagsläget inte går att avgöra om en hund med högt värde i
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spindeldiagrammet reagerat med låg intensitet upprepade gånger eller om den
reagerat med högre intensitet.
KHM förstår klubbens dilemma och kommittén önskar få arbeta för att förbättra
redovisningen i SKK avelsdata. Dock skrinläggs arbetet eftersom det tyvärr inte finns
planlagt att uppdatera Avelsdata inom överskådlig tid.
Frågan är viktig och om/när arbetet kan starta upp är kommittén redo att arbeta med
justeringar för BPH i Avelsdata och önskar även att Kenth Svartberg är delaktig.
I dagsläget kan KHM inte se att det är rimligt att lova någon förändring i redovisningen
av BPH i Avelsdata utan uppmanar hundägare att ta del av hela protokollet och läsa all
information om hunden, till exempel vid val av avelsdjur. Även beskrivare ombeds tala
om för den enskilde hundägare att protokollet är viktigt att gå igenom för det är där
deras hunds beteende beskrivs detaljerat och nyanserat.
Slutligen vill KHM påtala för SKKs ledning att en uppdatering i SKK avelsdata avseende
redovisning av BPH är önskvärd för att SKKs mentalbeskrivning ska vara ett användbart
och lättillgängligt verktyg för klubbar, hundägare och inte minst för uppfödare vid val
av avelsdjur.
§ 33

Ansökan om generella dispenser från SBK

KHM tog del av SBKs ansökan om generella dispenser under 2020 med anledning av
covid-19. SKKs presidium har redan besvarat och beviljat SBKs ansökan.
KHM noterade informationen.
§ 34

MH-resultat för hund med utländskt registreringsnummer

KHM har mottagit en förfrågan från en uppfödare om MH-resultat för en tysk
schäferhund. Hunden är en import som kom till Sverige som dräktig under 2019. Tiken
valpade i Sverige under sitt utländska registreringsnummer och anmäldes därefter till
MH vilket hon genomförde utan att ha ett svenskt registreringsnummer. Tiken är
boende i Sverige och har nu ett svenskt registreringsnummer. Hundägaren önskar att
resultatet för genomfört MH ska visas på tikens svenska registreringsnummer. KHM
tog del av redogörelsen från hundägaren.
Kommittén beslutade att MH-resultatet ska registreras på tikens svenska
registreringsnummer.
§ 35

Dubbla BPH-resultat

KHM har upplysts om att en hund har genomfört BPH två gånger med samma hund,
trots att hunden inte avbröts vid första tillfället utan noterades för ”Genomförd BPH”,
vilket inte är förenligt med regelverk för BPH. Hundägaren har lämnat en förklaring
som kommittén har tagit del av.
KHM beslutade att stryka resultat från det senast genomförda BPH för hunden ur SKKs
databas.
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§ 36

Mentalitetstext i RAS

Just nu pågår ett arbete inom SKK med revidering av den mall som klubbar använder
för revidering och framtagande av rasspecifika avelsstrategier. I dokumentet RAS
beskrivs respektive hundras grundligt. Mentalitet för respektive ras har en given plats i
RAS och kommittén har uppmanats att fundera på hur mentalitet bäst integreras med
övrig information i dokumentet. KHM diskuterade att antal frågeställningar som
Helena Frögéli presenterade. KHM arbetar gärna vidare med frågan och behöver för
detta ta del av RAS-mallen.
KHM konstaterar att Mentalpoolen kan vara klubbarna behjälpliga och att AKs
granskare alltid är välkomna att vända sig till såväl kommittén som Helena Frögéli om
de har frågor eller vill ha hjälp i sitt arbete
§ 37

BPH

a) Arbetsgruppen för BPH minnesanteckningar
Arbetsgruppen (Catharina Brandsten, Ken Lundahl, Helena Frögéli 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
sju minnesanteckningar från telefonmöten som arbetsgruppen har haft.
KHM tackade för utförliga anteckningar och för ett bra arbete!
b) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan den 28 januari 2020
Arbetsgruppen för BPH har beslutat
 att ta bort Rose-Marie Mårtensson från funktionärslistan då hon sorgligt
nog har avlidit.
 om avauktorisation som beskrivare av Helena Sirén, Anna Bergvall, Ingrid
Hult och Anne-Chaterine Edoff
 om vilande auktorisation som testledare för Katarina Ecklein till 2021-0302, för Ingela Westphal till 2021-04-01, för Ewa Lundin Nordenhammar
till 2021-04-01 och för Beatrice Svensson till 2021-04-15
 om auktorisation som testledare av Carola Hahr, Kinka Barvestad, Märta
Johansson och Eva Weber
 om förlängning med ett år (till 2021-02-21) av vilande beskrivare för
Anna-Lena Nennestam
 om vilande auktorisation som beskrivare för Susanne Thorn till 2021-0302, för Lars Alkestam till 2021-03-22, för Carina Andersson till 2021-0418 och för Petra Lundberg till 2021-04-18
 om beviljad beskrivarutbildning för Lena Larsson, Hans Löhman och
Monica Löhman
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 om beviljad testledarutbildning för Monica Löhman, Pernilla Löhman,
Sonja Björklund och Hans Löhman
 att beskrivare som inte uppfyller kvalitetssäkringskraven avseende
videobeskrivning inför BPH-konferensen inte får beskriva officiellt under
2020 förrän kraven är uppfyllda.
 Om en generell dispens under 2020 från kvalitetssäkringskraven för
beskrivare och testledare avseende antal hundar beroende på rådande
pandemiläge.
KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut. Kommittén tackade BPHfunktionärerna för genomförda insatser.
c) Distansutbildning Hundens beteende
Ken Lundahl presenterade ett förslag till justeringar av webbutbildningen
Hundens beteende. KHM tyckte att förslaget var bra och uppdrog åt Ken
Lundahl att vara kontaktperson vid uppdatering av utbildningen.
§ 38

Mentalindex

Arbetsgruppen för mentalindex redogjorde för arbetet som skett under våren. KHM
tog del av minnesanteckningar och arbetsgruppens diskussioner samt ett antal
problemställningar till kommittén att besluta om och diskutera.
I och med att index för mentalitet är relativt nytt finns en hel del att ta ställning till så
att slutprodukten kan vara så användbar som möjligt för uppfödare och andra
intressenter. Frågeställningarna diskuterades och besvarades i möjligaste mån.
Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare och återkomma till kommittén allteftersom
nya komplexa frågor dyker upp. Arbetet tillsammans med projektets klubbar har,
liksom så mycket annat denna vår, tyvärr till viss del skjutits fram till dess att
gemensamma möten på SKKs kansli åter är möjliga.
§ 39

Information från ledamöter och adjungerade

KHM tog del av information från Ulf Uddman och Kjell Svensson angående
förändringar i verksamheten till följd av det rådande coronaläget.
Anna Fors Ward informerade om att hon tillsammans med Patric Ragnarson och Stefan
Hellström har läst in sig på KHMs projekt Att beskriva hundrasers mentala egenskaper
och beteende men kommer inte, under rådande omständigheter och
budgetnedskärning, att jobba vidare med detta område just nu.
Helena Frögéli informerade om att det skapats en fond hos SKK till minne av Curt Blixt.
Vidare informerade Helena Frögéli om att hon ska vara värd för ett avsnitt i SKKs
Facebookprogram Snacka med SKK. Avsnittet handlar om BPH och det finns möjlighet
för programdeltagarna att ställa frågor.
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§ 40

Uppdragslista

KHM gick igenom den nya uppdragslistan och kunde stryka genomförda punkter.
§ 41

Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer

a) Protokoll


CS 1-2020



CS 2-2020



CS 3-2020



CS 4-2020 coronarelaterade frågor



AK 1-2020



KSS 2-2020



KUS 1-2020



KUS 2-2020



UK 1-2020



UK 2-2020

 FCI general committe februari 2020
Kommittén noterade protokollen.
b) Protokollsutdrag


Protokollsutdrag från CS 1-2020 gällande subventionering av digitala
utbildningar för funktionärer



Protokollsutdrag från KSS 2-2020 gällande "Att beskriva hundraser
mentalitet"

Kommittén noterade protokollsutdragen
§ 42

Till KHM för kännedom

 Projektbeskrivning extern utvärdering av BPH av Björn Forkman
 Finsk studie - Prevalence, comorbidity, and breed differences in canine anxiety
in 13,700 Finnish pet dogs
 Förslag Jordbruksverkets föreskrifter
 Antal MH per ras under 2019
KHM tog del av ovanstående
§ 43

Övriga ärenden
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KHM vill framföra önskemål till Kommittén för samsyn och exteriör sundhet
,KSS, att få ta del av SRD-sammanställningar om det framkommer kommentarer
gällande mentalitet som kan vara av värde för KHM att känna till.
§ 44

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 10 september 2020.
§ 45

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

Kristina Duvefelt

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

