SKK/KHM nr 1/2009
2009-11-05
§§ 1-16

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars
mentalitet den 5 november 2009.
Närvarande:
Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf.), Cilla Hamfelt, Claes Hemberg, Liz-Beth Liljeqvist, Ken
Lundahl, Staffan Thorman
Adjungerade: Brith Andersson, Ulf Uddman
Vid protokollet: Helena Rosenberg
§ 1 Mötet öppnas.
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade kommitténs första mötet öppnat.

§ 2 Presentation
Deltagarna presenterade sig och informerade kort om sin hundrelaterade bakgrund.

§ 3 Val av justerare.
Cilla Hamfelt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Fastställande av dagordning
Efter genomgång fastställdes dagordningen och dess fasta punkter.

Ärenden
§ 5 Att arbeta i SKK-kommitté
Ordförande informerade om formerna för arbete inom kommittén, att man arbetar på uppdrag
av SKK/CS, värdet av lojalitet med gruppen och vikten av att inte offentliggöra information
innan så beslutats. Information gavs av VD gällande ekonomi och vilka fonder som är
aktuella för kommitténs arbetsområde.
KHM erhöll på försök alla handlingar via e-post ur såväl miljö som ekonomisk synvinkel.
Diskussion fördes kring möjlighet att utveckla någon form av intranät där handlingarna kan
hämtas av berörda direkt via SKKs webbplats.
Beslöt KHM att fortsätta skicka handlingar via e-post. Uppmanande kommittén vidare Ulf
Uddman att på möte med SKKs chefsgrupp framföra önskemål om intranät eller annan
webbaserad lösning.
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§ 6 KHMs uppdrag, delegeringsordningen
Kommitténs delegeringsordning, som är antagen av SKK/CS, diskuterades utifrån rubrikerna
kommitténs arbetsuppgifter, angelägna frågor utpekade av kommitténs ordförande samt
prioriterade områden ur verksamhetsplanen och av KF 2009 givna uppdrag.
Konstaterade KHM att kontakt med och information till special- och rasklubbar är av största
vikt. Beslöt KHM att vid nästa möte ha fortsatt diskussion kring såväl delegeringsordningen
som inventeringen av arbete inom klubbarna avseende hundars mentalitet.
KHM uppdrog åt Helena Rosenberg att till gruppen skicka de rapporter, artiklar och
examensarbeten som SKK har tillgängliga gällande hundars mentalitet.
Beslöt också KHM att till CS begära beslutsrätt för de områden som rör mentalitet. Det
skulle t ex innebära att ansvaret för regelverk gällande Mentalbeskrivning Hund (MH),
Mentaltaltest (MT), framtida regelverk kring den nya mentalbeskrivning för hundar utanför
SBK (sk Bas-MH) flyttas till KHM. Diskuterade kommittén även egenskapsvärden från
jaktprov och vallhundsprov samt de behov av utvärderingar som kan finnas och KHMs ansvar
för dessa kontra Jakthundskommittén och Prov- och tävlingskommittén.

§ 7 Presentation, oacceptabelt beteende
Brith Andersson presenterade SKKs arbete och rutiner kring hundar som anmäls för
oacceptabelt beteende under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet.
KHM tackade för informationen och framförde intresse för att följa det fortsatta arbetet inom
området.

§ 8 Aktuella forskningsprojekt
a) Presentation/diskussion projekt ”Bas-MH”
Curt Blixt, Kenth Svartberg, Per Arvelius och Sophia Trenkle-Nyberg hade inbjudits till
mötet för att informera om sitt utvecklingsprojekt som syftar till att skapa ytterligare en metod
för att beskriva hundars mentalitet. Projektet bygger på analyser av Mentalbeskrivning Hund
(MH) och stöds av Svenska Brukshundklubben (SBK). Medel har tidigare beviljats av CS ur
SKKs Forsknings- och utvecklingsfond efter förslag från SKKs Avelskommitté. Projektet
kallas idag Bas-MH men annat namn är önskvärt för att sammanblandning med MH inte ska
ske.
Projektet ska redovisas för SKKs Centralstyrelse februari 2010 tillsammans med förslag på
fortsatt utveckling genom provverksamhet och tillförlitlighetstest.
Tackade KHM för en mycket intressant redogörelse och uttalade sitt stöd för fortsatt arbete
samt ett intresse för att följa utvecklingen.
Beslöt KHM att gruppen ånyo ska bjudas in till kommittén för redovisning av rapporten före
CS möte i februari. Slutredovisningen till CS kan då bifogas kommitténs yttrande.
Uppdrog KHM till samtliga att fundera över lämpligt namn för den nya beskrivningen.
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b) Övrig forskning
Förelåg information från Per Arvelius, Sveriges Lantbruksuniversitet, Hans Temrin,
Stockholms Universitet samt Björn Forkman, Köpenhamns Universitet om pågående
forskning, examensarbete och liknande vid de olika lärosätena.
Beslöt KHM att under kommande möte fortsätta diskussionen kring pågående forskning.
Beslöt KHM vidare att en screening av den forskning som gjorts/pågår gällande hundars
mentalitet bör göras. Staffan Thorman uppdrogs att fundera över lämplig person för
uppdraget.

§ 9 Information
a) Ordföranden
Rapporterade från möte arrangerat av SBKs Utskott för avel och hälsa gällande hundars
mentalitet. KHM deltog genom Ionie Oskarsson, Staffan Thorman, Ken Lundahl och Helena
Rosenberg.
Beslutade KHM att uppdra Helena Rosenberg att skicka ut minnesanteckningarna från mötet
till samtliga i kommittén.
b) Ledamöterna
Liz-Beth Liljeqvist
Västra Kennelklubbens årliga avelskonferens kommer 2010 att handla om beteende och
mentalitet.
c) VD
Helena Rosenberg kommer på grund av hög arbetsbelastning att ersättas som sekreterare och
istället ingå som adjungerad i kommittén.
Ulf Uddman deltar som expert i den pågående tjänstehundsutredningen. Bo Genfors, särskild
utredare, har bland annat fått följande uppdrag:
•
•
•

utvärdera om det nya systemet för upphandling och placering av ledarhundar, som
trädde i kraft den 1 januari 2006, har fått avsedda effekter,
kartlägga vilka åtgärder som har vidtagits eller vidtas för att stimulera privata
uppfödare att avla fram hundar som är lämpliga som tjänstehundar, s.k.
tjänstehundsämnen och
analysera vilka incitament och vilket stöd som eventuellt kan behövas för att få privata
hunduppfödare att bedriva avel med och föda upp tjänstehundsämnen samt lämna
förslag till hur ett system för att stödja och främja privat avel och uppfödning ska
utformas

Utredningen, som förväntas vara klar till årsskiftet, kommer föreslå att ett statligt avelsråd
upprättas för att styra/leda tjänstehundsaveln där privata aktörer ska ges möjlighet att ingå.
Centralstyrelsen har tillfrågats om intresse för att myndigheten ska ligga inom SKK. CS har
ställt sig positiva men behöver mer information för slutligt ställningstagande. Utredningen
kommer att gå på remiss till berörda instanser.
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d) Sekreteraren
Informerade om att Ulf Uddman och Helena Rosenberg ingår i Tjänstehundsrådet. Rådet
tillkom efter den tidigare tjänstehundsutredningen ”Hundgöra – att göra hundar som gör
nytta”. Utredaren Bertil Norbelie tillfrågades och tackade ja till att leda ett Tjänsthundsråd där
Polisen, Försvarsmakten, Synskadades Riksförbund, Tullverket, Kriminalvården, Sveriges
Lantbruksuniversitet och SKK kan fortsätta att träffas och hålla varandra informerade om
respektive verksamhet.
Informerade också om att Helena Rosenberg deltar som representant f rån SKK inom SBKs
arbetsgrupp för översyn av MH.

§ 10 Hur ska KHM informera om sin verksamhet?
KHM diskuterade det faktum att en viktig del av verksamheten är att nå ut med information
till special- och rasklubbarna.
Beslöt KHM att uppdra till Liz-Beth Liljeqvist, som ett första steg, skriva en artikel om att
kommittén och dess uppgifter. Artikeln bör även nämna projektet gällande Bas-MH, se § 8 a
detta protokoll. Artikeln ska vara möjlig för klubbarna att publicera i tidningar och på
webbplatser.

Protokoll
§ 11
a) Protokoll från SKK/CS
Förelåg protokoll från CS nr 5 och 6/2009.
Noterade KHM protokollen och lade dem därefter till handlingarna.
b) Protokoll från NKU
Förelåg protokoll från NKU/AU, 2009-08-21. Brith Andersson gjorde ett förtydligande vid
punkt 14 gällande Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
Noterad KHM informationen och lade därefter protokollet till handlingarna.
Beslöt KHM att uppdra till sekreteraren att kontinuerligt skicka protokoll via e-post så snart
de blir tillgängliga. Kommittéledamot som önskar föra ärende ur protokoll till dagordningen
kontaktar sekreteraren.

§ 12 Collie. Möte gällande tidigare ärende i CS och AK
Ett antal uppfödare har till SKK skrivit angående hur de ser på rasen collie och på den, som de
ser det, negativa propaganda som spridits om rasen och dess temperament. SKK har hämtat
synpunkter från Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Collieklubben. Ärendet har
också behandlats av såväl AK ( § 91 2009) som CS (§ 73 2009). AK har beslutat med stöd av
CS att Collieklubben tillsammans med SBK ska kallas till ett möte där man också önskar att
en ledamot från KHM deltar.
Beslutade KHM efter diskussion att utse Cilla Hamfelt att representera kommittén.
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§ 13 FCI
Förelåg följande dokument från FCI:
a. Circular 75/2009, Minutes General Committee, 26-27 mars 2009
b. Circular 77/2009, Minutes General Committee, 28-29 juli 2009
c. Circular 80/2009
d. Internal regulations for the president of the FCI optional commissions
e. Circular 83/2009
Noterade KHM FCI-dokumenten och lade dem därefter till handlingarna. Beslöt KHM att
samma förfarande även ska gälla för skrivelser från FCI, se § 11b.

§ 14 Mötesdatum
KHM beslutade fastställa datum för kommitténs möten 2010 enligt nedan:
onsdag 3 februari
torsdag 8 april
onsdag 2 juni
tisdag 14 september
tisdag 16 november

§ 15 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat.
Beslöt KHM att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är
justerat.

§ 16 Mötet avslutas
Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och avslutade
mötet.
___________________________________________________________________________
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock
bli föremål för ändring av SKK/CS.

Vid protokollet:

Helena Rosenberg
Justeras:

Ionie Oskarson
Ordförande

Cilla Hamfelt
Justerare
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