SKK/KHM nr 5 2012
2012-10-01
§§ 80-96

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
hundars mentalitet (KHM) den 1 oktober 2012
Närvarande:
Ledamöter: Mats Stenmark, Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist (§§ 80-92), Ken Lundahl,
Maritha Östlund-Holmsten
Adjungerade: Curt Blixt, Åsa Lindholm, Helena Frögéli, Brith Andersson, Ulf Uddman
(ej § 85 d)
Anmält förhinder: Helena Skarp
Ej närvarande: Katja Grandinsson
Vid protokollet: Nina Karlsdotter

§ 80 Mötets öppnande
Ordförande Mats Stenmark hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet
öppnat.

§ 81 Val av justerare
Liz-Beth Liljeqvist utsågs att jämte ordförande justera protokollet (§§ 80-92).
Cilla Hamfelt övertog justerarrollen från Liz-Beth Liljeqvist från § 93.

§ 82 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes efter tillägg i § 90 och § 93.

§ 83 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll, 4/2012, lades efter följande justering i § 69 ”Brith Andersson
meddelade att den reviderade blanketten Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende
ligger ute på webben”, med godkännande till handlingarna.

§ 84 Resultatrapporter
I ärendet förelåg resultatrapporter för perioden augusti 2012, vilka föredrogs av ordförande.
KHM noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna.
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§ 85 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
a) Utveckling av BPH 2013
I ärendet förelåg diskussionsunderlag. Helena Frögéli rapporterade från mötet som
resulterat i underlaget. Arbetsgruppen föreslår att BPH utökas med nya banor och att
länsklubbarna i första hand tillfrågas om att bli nya arrangörer. Förslaget innebär
också att såväl nya beskrivare som testledare ska utbildas våren 2013.
En stor fråga är den framtida finansieringen av BPH. 2012 har varit ett startår där SKK
centralt varit ensam finansiär.
Följande beslut fattades med anledning av förslagen i underlaget under förutsättning
att finansieringsfrågan löses.
KHM beslutade att BPH utvecklas med ca 10 nya arrangörer/banor under 2013,
att ca 25 stycken beskrivare och ca 20 testledare utbildas under mars/april 2013,
att uppdra till Ulf Uddman och Liz-Beth Liljeqvist att tillskriva länsklubbarna och
genom omröstning efterhöra deras inställning till att finansiera fortsatt utveckling av
BPH via länsklubbsfonden. Finansieringen avser såväl banor som utbildning och
resor,
att i första hand länsklubbar ska tillfrågas om att bli nya arrangörer av BPH,
att för att få delta på utbildningen måste var och en förbinda sig att beskriva BPH
minst fem heldagar per år i tre år. Arrangörerna ska uppmanas att planera sitt
kalenderår med minst fem beskrivningstillfällen per beskrivare och per år, samt
att utse följande personer till antagningsgrupp: Curt Blixt, Helena Frögéli, Ken
Lundahl, Liz-Beth Liljeqvist och Cilla Hamfelt.
KHM beslutade att prioriteringen för fem hundraser som gällt under 2012, upphör i
och med årsskiftet 2012-2013.
KHM föreslog att Kenth Svartberg får i uppdrag att göra en utvärdering av BPH för
att pröva grundförutsättningarna. Budget för detta måste tas fram innan beslut fattas.
Inför 2013 bör ”vippen” ses över. Den måste kunna flyttas på ett lättare sätt.
KHM beslutade att ge Curt Blixt i uppdrag att till nästa möte kolla vilka lösningar
som finns.
En BPH-film bör tas fram. Ulf Uddman meddelade att ett rambelopp finns och att det i
detaljbudgeten kanske finns möjlighet med en BPH-film. Frågan bordlades till nästa
möte.
KHM föreslog att SKKs webbplats uppdateras så att anmälan till BPH kan länkas till
respektive arrangörs hemsida.
Ulf Uddman rapporterade att det under 2013 inte finns utrymme för någon
programutveckling utöver redan beslutad prioritering beträffande IT. Anmälan till
BPH bör dock rymmas inom webreleaser där det finns möjlighet till länkar och
formulär.
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Ulf Uddman informerade om att Avelsdata är prioriterat för fortsatt utveckling år 2014
och Avdelningen för avel och hälsa har uppdrag att planera en förstudie var i avelsdata
fokus ska sättas. Koncept för redovisning av kullar finns dock redan för MH och bör
kunna appliceras omgående även på BPH.
KHM beslutade att ge Ulf Uddman och Helena Frögéli i uppdrag att undersöka om
det går att få samma rutiner för BPH som idag finns för MH.
b) Dispensansökan
I ärendet förelåg dispensansökan för yorkshire terrier Footprints Autumn Dream,
S61931/2009 gällande ombeskrivning på samma plats. Föraren avbröt i mycket tidigt
skede i samråd med beskrivaren med anledning av hundens tydliga otrivsel, vid det
plötsliga kraftiga väderomslag, med mycket hård vind och regn, som skedde.
KHM beslutade att medge dispens för ombeskrivning på samma plats.
c) Tryckmaterial BPH
Helena Frögéli framförde att en helhetsöversyn behöver göras.
Den tjockare broschyren kan med lite redigering användas både för intresserade, för
den som genomgått BPH och i utbildningssammanhang.
Den tunnare foldern behöver göras om.
KHM beslutade att ge Åsa Lindholm och Helena Frögéli i uppdrag att se över
broschyr och folder,
att undersöka möjligheten att blada i foldern i SKKs broschyr Välkommen valp, samt
att låta trycka upp 5 000 ex av broschyren och 10 000 ex av foldern, samt 500 ex av
Reglerna och 200 ex av Utförandebeskrivning etc. Involveras i den allmänna
trycksaksbudgeten.
d) BPH i RAS-arbetet
Ken Lundahl har väckt frågan och önskar att KHM tydligt uttalar ett önskemål att
rasklubbarna i sitt RAS-arbete använder sig av BPH för utvärdering av mentaliteten.
KHM beslutade att rekommendera att den mentalbeskrivning som alla raser bör
använda är BPH. Undantagna är dock de raser som Svenska Brukshundklubben har
avelsansvar för och där krav på känd mental status (MH) hos föräldradjuren
föreligger, för registrering av valpkull. BPH är framtagen för att passa samtliga raser
och beskriver hundars mentalitet mer nyanserat än t.ex. MH. Önskvärt är att samtliga
special- och rasklubbar, med undantag av Svenska Brukshundklubben och de raser
som de har avelsansvar för, implementerar BPH i sitt arbete med mentalitet och de
rasspecifika avelsstrategierna, RAS.
Helena Frögéli meddelade att en avelskonferens för alla klubbar genomförs 16-17
mars 2013 ”Hundavel en välfärdsfråga för hunden”. På agendan finns RAS och
mentalitet. Det kan vara ett lämpligt tillfälle att presentera BPH som ett verktyg för
utvärdering av hundars mentala hälsa.
Cilla Hamfelt poängterar att RAS-dokumenten är viktiga och att detta är en fråga för
AK. Rashandledarna är centrala i detta då de hjälper till vid revidering av RAS.
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KHM beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Marita Östlund-Holmsten,
Ken Lundahl, Åsa Lindholm, Helena Frögéli (sammankallande) att tillsammans med
representant från AK diskutera kring ärendet och för att formulera information till
klubbarna samt att göra en lathund som kan hjälpa till i RAS-arbetet. Dessutom får
gruppen i uppdrag att förbereda ärendet till kommande avelskonferens.
§ 86 Uppdrag till KHM från CS, överläggningsärende nr 2, Organisationsfrågor – nya
verksamheter
I ärendet förelåg ett utdrag ur CS-protokollet. Uppdraget diskuterades livligt och ingående.
KHM beslutade att ge Ulf Uddman i uppdrag att kontakta Lena Heimlén för ett eventuellt
uppdrag att göra en förstudie hur ”SKKs branschförening för hundtjänstföretagare” skulle
kunna byggas upp.

§ 87 SBKs Mentalbeskrivning Valp (MV)
I ärendet förelåg följebrev, broschyr och en sammanställning av hittills genomförda
valpbeskrivningar.
KHM tog del av dokumenten och konstaterar sedan att frågeställningen redan är besvarad av
SKK.

§ 88 Information
a) Ordförande
---b) Ledamöterna
Liz-Beth Liljeqvist rapporterade från länsklubbskonferensen och berättade att AnneChaterine Edoff gav en mycket positiv bild av PBH och att det generellt var en positiv
inställning och nyfikenhet till BPH bland deltagarna.
c) VD
Ulf Uddman rapporterade att det är en lång handläggningstid hos Allmänna
Arvsfonden (SKK har ansökt om medel för att ta fram en svensk standard för hund
inom vård, skola och omsorg)
Regeringens uppdrag rörande assistanshundar går in i en ny fas från 2013. Bara
hundar som påbörjat sin utbildning i december kommer att ingå i den framtida
utbildningen. 2013 tar SKK över ansvaret för webbportalen. 2013-2014 blir
utvärderingsår.
Ulf Uddman rapporterade från Assistanshundseminariet den 6/9 och ger en eloge till
Helena Frögéli för det utmärkta genomförandet.
SKK upplevde stort stöd och acceptans för att SKK går in i rollen. Det var bra
diskussioner och bra frågor som kom upp och det var en öppen attityd - positivt
intresse och respons.
Den 1/10 kommer SKK att träffa SBK för en diskussion kring MH kontra BPH.
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Den 15/10 genomförs ett möte med SKK, SBK, Sv. Schäferhundklubben, Polisen och
Försvarsmaktens schäferuppfödare.
d) Sekreteraren
--e) Adjungerade
Den 20-21/10 deltar Brith Andersson och Helena Frögéli på konferens rörande ”K9
training for mission”.
Curt Blixt och Helena Frögéli deltar vid konferens rörande Djur i vården den 2/10.
Curt Blixt rapporterade att har besökt följande klubbar och talat om BPH:
- Lidingö BK
- Östergötlands kennelklubb
- Valbo BK – BPH och valputveckling
- Klubben för västgötaspets (där deltog även Barbro Börjesson)
- Sheltieklubben (där deltog även Per Jensen)
- Lagottoklubben för att hjälpa till att tolka spindeldiagrammet.
Under november kommer Curt Blixt och Helena Frögéli att besöka Nordiska hund,
Jämtland, som bland annat har utbildning av blivande diabeteshundar.
Helena Frögéli meddelade på Helena Skarps uppdrag att ett riktat utskick rörande
BPH kommer att ske till ca 2500 hundägare i Stockholmsområdet under hösten.
BPH lyfts också temporärt på SKKs hemsida.

§ 89 Information om oacceptabelt beteende
I ärendet förelåg statistik för perioden januari-september vilken föredrogs av Brith Andersson.
Brith Andersson meddelade också att en träff är planerad i början av 2013 med de
testpersoner som ingår i utredningarna av oacceptabelt beteende.
Ulf Uddman meddelade att det på fler och fler orter inrättas Hundpoliser vilket kan ge en bra
kontaktyta.
KHM noterade informationen.

§ 90 Inkomna skrivelser
I ärendet förelåg en skrivelse från klubben för perro de agua espanol där man framför att
klubben är intresserad av att starta upp ett projekt rörande mentalitet liknande det som
genomförs för collie med tillägg rörande vattenarbete.
KHM beslutade att föreslå klubben för perro de agua espanol att använda BPH och
samhällsbiten kan knytas till ett pågående SLU-projekt.

§ 91 Protokoll
Inga protokoll förelåg vid mötet.

5 (7)

§ 92 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer
Inga protokollsutdrag förelåg vid mötet.

§ 93 Övrigt
a) Försvarsmaktens mentalindex
I ärendet förelåg för kännedom en redogörelse över hur Försvarsmakten räknar index
avseende mentalitet.
b) MT för andra raser än de SBK har avelsansvar för.
I ärendet förelåg KHMs tidigare hantering i frågan.
Frågan har av SBKs styrelse under 2011 väckts och gäller att medge rätt för hund av
ras utanför de som SBK har avelsansvar för, att delta vid MT.
KHM beslutade att SBK får inkomma med en ny ansökan om framställan fortfarande
är aktuell. KHM är i så fall beredd att fatta ett nytt inriktningsbeslut.
c) Dressyrpolicy
Den gällande dressyrpolicyn kan upplevas något gammalmodig. Beslut om ny policy
fattas av Kennelfullmäktige.
KHM beslutade att ge Åsa Lindholm och Helena Frögéli i uppdrag att utforma ett
förslag till en ny policy. Ett första utkast motses till nästa möte.
d) Assistanshundar
Diskussion fördes om att bilda ett assistanshundråd som rapporterar till KHM.
KHM beslutade att ge Ulf Uddman i uppdrag att hitta finansiering, samt
att frågan återupptas upp vid nästa möte för beslut.
e) MH forskning
Fråga har väckts om SKK kan vara medfinansiär vid en utveckling av MH. Ulf
Uddman meddelade att SKK inte kommer att göra några större satsningar på MH utan
att pengarna istället kommer att riktas mot BPH.
KHM beslutade uttala att inriktningen beträffande satsning av medel i fortsättningen
kommer att riktas mot BPH.

§ 94 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats
och/eller i Hundsport Funktionär
KHM beslutade att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet
är justerat. Avseende punkter för publicering på SKKs webbplats hänvisas till Åsa Lindholms
referat som skickas till SKKs Marknadsavdelning.

§ 95 Nästa möte
Nästa möte är den 28 november 2012, kl. 10:15 på SKKs kansli.
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§ 96 Mötet avslutas
Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och avslutade därefter
mötet.

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

Vid protokollet:

Nina Karlsdotter
Justeras:

Mats Stenmark
Ordförande

Liz-Beth Liljeqvist, §§ 80-92
Justerare

Cilla Hamfelt, §§ 93-96
Justerare
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