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SKK/KHM nr 1-2013
2013-01-30
§ 1 - § 19

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2013-01-30.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Mats Stenmark (ordf), Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist (per telefon § 11 a-c, § 16 a-b),
Ken Lundahl, Maritha Östlund-Holmsten (per telefon § 11 a-c, § 16 a-b)
Adjungerade:
Curt Blixt, Katja Grandinsson, Helena Frögéli, Ulf Uddman, Helena Skarp, Brith
Andersson, Åsa Lindholm
Inbjuden
Erling Strandberg (§7 - 16)
Protokoll
Nina Karlsdotter

§1
Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Val av justeringspersoner
Cilla Hamfelt utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§3

Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.
§4

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll, 6-2012, lades med godkännande till handlingarna.
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§5

Resultatrapporter – november 2012

Förelåg resultatrapporter för perioden november 2012, vilka föredrogs av ordförande.
KHM noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna.
§6

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)
a) Utveckling av BPH 2013
Ulf Uddman rapporterade om den finjustering som skett rörande kostnader
för ny BPH-arrangör. Följande gäller: Arrangören bekostar resa upp till 50
mil tur och retur, boende och mat utanför kurstid. SKK ersätter arrangör för
resor överstigande 50 mil enligt följande princip: Ex. Östersund-Märsta 57
mil (totalt 114 mil t.o.r.). Arrangören betalar de första 50 milen. SKK
ersätter arrangören för de resterande 64 milen med statlig milersättning,
d.v.s. 18:50 kronor per mil, totalt 1 184 kronor. Ersättningen utbetalas för
en (1) resa per helg varför samåkning rekommenderas om arrangören vill
hålla nere kostnaderna.
Ulf Uddman rapporterade att inköp av plattor kommer att säkerställas
genom centralt inköp.
KHM noterade att val av plattor sker på tjänstemannanivå.
Ulf Uddman rapporterade också att avtal tecknats för den digitala
plattformen Ping-Pong. SKK har köpt 100 licenser. Plattformen kommer bl.a.
att användas för BPH-verksamheten och för föreningsutbildning.
KHM noterade att ett antal intresseanmälningar för att etablera nya banor
har inkommit.
b) ”Vippen”
Curt Blixt har fått i uppdrag att ta fram en kostnadsbild. Han framhåller att
vi först behöver veta hur många nya ”vippar” som behövs och återkommer
därefter i ärendet.
c) Återträffar
Förelåg minnesanteckningar från återträffen 2012-11-24—25 samt ett
diskussionsunderlag rörande återträffar. CS har bordlagt ärendet gällande
bidrag till återträffar.
KHM beslutade att hos CS äska medel till återträff för BPH-beskrivare och
arrangörer hösten 2013 (23-24 november).
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KHM beslutade vidare att uppdra till Helena Frögéli att göra en PM
angående BPH att presentera för Kennelfullmäktige (KF). Förankras i CS vid
deras möte 14 april 2013.
KHM diskuterade hur man kan utforma en långsiktig plan rörande
utveckling av BPH inkl. utvärdering och kvalitetssäkring.
KHM beslutade att ge Helena Frögéli, Curt Blixt, Ken Lundahl och Cilla
Hamfelt i uppdrag att upprätta en PM att föredra vid KF. Förankras i CS vid
deras möte 1 juni 2013.
d) Koncept för redovisning av kullar för BPH
Helena Frögéli meddelade att beskedet från IT-avdelningen är att det inte är
möjligt att genomföra detta under året.
e) Ansökningar till centrala beskrivarutbildningen
Ansökningstiden till centrala beskrivarutbildningen i Märsta går ut den 24
februari. Utbildningen startar den 5 april men KHM har inget möte förrän
10 april.
KHM beslutade att ge uttagningsgruppen i uppdrag att besluta om
deltagare till utbildningen.
f) BPH-film
Curt Blixt rapporterade att Roland Sjösten är intresserad att göra ett förslag
till upplägg av en BPH-film.
KHM beslutade att ge Helena Frögéli och Curt Blixt i uppdrag att arbeta
vidare i frågan.
g) BPH rapporten
Curt Blixt rapporterade att Kenth Svartberg räknar med att ha sin rapport
klar i mitten av februari 2013. Vissa justeringar i avelsdata kan behöva göras
både utifrån önskemål vid återträffen och från Kenth Svartbergs rapport.
Frågan ställs hur vi går vidare med att göra eventuella förändringar. Ulf
Uddman meddelade att det på grund av tidsskäl kan vara svårt göra
förändringar om det inte endast utgör smärre justeringar.
KHM beslutade att uppdra till Curt Blixt att tillsammans med Kenth
Svartberg samla förslagen till förändringar och vidarebefordra dessa till Ulf
Uddman som tar frågan till IT-avdelningen.

§7

Kvalitetssäkring av hundtjänstföretag/SKK som leverantörsförening

Ärendet bordlades.
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§8

Viktiga datum inför Kennelfullmäktige

Förelåg PM rörande framförhållning inför årets Kennelfullmäktige. Senast 1 mars 2013
ska det som KHM särskilt vill framhålla i verksamhetsberättelsen anmälas skriftligt.
KHM beslutade att BPH tillhör denna kategori som särskilt bör framhållas.
Senast 1 april 2013 ska kommitténs redovisning över arbetet kring de prioriterade
områdena i delegationsordningen rapporteras.
KHM beslutade att ge Mats Stenmark och Nina Karlsdotter i uppdrag att göra en
sammanställning.
Om KHM kommer att beröras av inkommande motioner skall kommitténs förslag till CS
på motionssvar, lämnas senast 31 maj 2013.
Senast 1 november 2013 ska förslag lämnas till eventuella revideringar av kommitténs
delegeringsordning som ska gälla 2014-2015, arbetsuppgifter, ansvarsområden m.m.
§9

Nyhetsbrev

KHM beslutade att utse Helena Frögéli och Åsa Lindholm att sammanställa kommande
nyhetsbrev, samt
att första brevet utges efter nästa möte.
§ 10

Program avelskonferens

Vid avelskonferensen den 15-16 mars 2013 kommer KHM att ha en punkt den 16 mars
på eftermiddagen. Med hjälp av en Power Point-presentation kommer bakgrunden till
BPH och en presentation av några moment att föredras samt kommer nyttan med BPH
att belysas.
KHM beslutade att ge Helena Frögéli i uppdrag att vara föredragande vid konferensen.
§ 11

Information
a) Ordförande
Mats Stenmark meddelade att KHM har att utse en representant till
gruppen som ska utse Hamiltonplakettörer.
KHM beslutade att utse Liz-Beth Liljeqvist.
Mats Stenmark rapporterade från specialklubbskonferensen där Mats
Stenmark, Curt Blixt, Kenth Svartberg och Brith Andersson deltog. Kenth
Svartberg redovisade sin dittills gjorda redovisning och att han var nöjd med
det han tagit del av. Föredragningen gav positiva reaktioner.
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b) Ledamöterna
Liz-Beth Liljeqvist meddelade att hon fått i uppdrag vid Länsklubbskonferensen att framföra att SKK borde upprätta någon form av lathund för
hur man hanterar oacceptabelt beteende. Länsklubbarna ansåg det svårt att
tolka riktlinjerna.
KHM beslutade att ge Brith Andersson, Ulf Uddman och Kjell Svensson i
uppdrag att till KHMs nästa möte utforma ett utkast till lathund.
Ken Lundahl meddelade att han den 27 februari 2013 ska prata om BPH vid
ett möte arrangerat av Sydskånska Kennelklubben.
Ken Lundahl deltar också vid ett möte hos Bullterrierklubben den 27 april
2013 rörande BPH.
c) VD
Ulf Uddman meddelade att frågan om att jämställa MH och BPH vid
bruksprov kommer att behandlas vis SBKs förbundsstyrelse den 1 februari
2013.
Ulf Uddman redovisade de fortsatta diskussionerna med Försvaret och
Polisen. Förelåg Försvarsmaktens dokument ”Beskrivning av funktionen i
FM” som bl.a. innehåller önskemål om några undantag från SKKs regler.
Som en punkt vill FM-polisen: Att L-test ska gälla som ”känd mental status”.
Förelåg för kännedom ”Överenskommelse mellan Rikspolisstyrelsen och
Försvarsmakten gällande samverkan om tjänstehundsavel”.
Ulf Uddman rapporterade att fyra fasta Nyhetsbrev kommer att distribueras
varje år. KHM/BPH är tänkt att vara ett av de ingående ämnena.
Nyhetsbrevet kommer att vara kopplat till websidan.
Ulf Uddman rapporterade att SKK fått ett arv om 200 000 kronor för
utbildning av Assistanshundar. SKK har tackat ja och godkänt villkoren.
d) Sekreteraren
--e) Adjungerade
Helena Skarp framförde sitt tack till berörda från KHM för deras hjälp i
Breeders Corner på Stockholm Hundmässa i december 2012.
Helena Frögéli meddelade att hon inte kommer att ingå i Assistanshundsrådet.
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Curt Blixt meddelade att han kommer att delta vid några BPH-informationer
framöver.
Katja Grandinsson meddelade att hon kommer att återuppta sitt arbete
igen i mars 2013 och då i första hand med Collieprojektet.
Brith Andersson redovisade ett tidigare uppdrag rörande utformning av
brev till hundägare vars hund tilldelats Disqualified eller 0 pris vid två
tillfällen med hänvisning till mentalitet, med ny skrivning om att SKK
rekommen-derar hundägaren att genomföra BPH.
f) Övrigt
Erling Strandberg redovisade projektet ”Avelsvärdering för mentalitet” vars syfte är
att utveckla grunden för en avesvärdering för beteendeegenskaper – Mentalindex.
Bakgrunden är bl.a. att det ställs stora krav på hunden i dagens samhälle, att den
måste fungera väl i vardagen utan problem med rädsla och aggressivitet. Genom
att utnyttja data från MH tillsammans med hundägarnas uppgifter om
vardagsbeteenden, som erhålls via en nätbaserad enkät, kan genetiska samband
mellan MH-egenskaper och vardagsbeteende skattas. En pilotstudie på collie har
visat att metoden fungerar. Förhoppningen är att vissa raser inom Svenska
Brukshundklubben ska få mentalindex baserat på MH-data. För övriga raser
kommer avelsvärden för vardagsbeteenden att kunna skattas för MH-data
tillsammans med BPH-data när tillräckligt många hundar är beskrivna.
Ordförande tackade på KHMs vägnar för den utförliga rapporten.
§ 12

Information om oacceptabelt beteende

Förelåg statistik för helåret 2012 vilken föredrogs av Brith Andersson. Ca 80 hundar av
olika raser med anmälningar på olika nivåer och varianter har figurerat i statistiken.
Testpersonerna kommer den 31 januari 2013 att träffas för att utbyta erfarenheter.
KHM noterade informationen.
§ 13

Inkomna skrivelser

För dagen inget inkommit.
§ 14

Protokoll

Förelåg CS protokoll 4-2012 och 5-2012.
KHM noterade protokollen.
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§ 15

Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer

Förelåg utdrag från SKK/SRD-K rörande SRD revidering, arbetsmaterial från Generella
domarkonferensen (GDK). SRD-K har beslutat att mentalitet bör vara ett område som
bevakas av SRD, att informera KHM om beslutet och att föra upp frågan om fortsatt
samverkan mellan kommittéerna.
SRD-K beslöt vidare att vid nästa möte inom NKU föreslå att de tre aspekterna av
avvikelser som domare kan observera i ringen – exteriör, mentalitet och presentationsöverdrifter – tydliggörs i det kommande dokumentet för de raser där något/några av
dessa förhållanden är aktuella.
Ulf Uddman rapporterade att Danmark t.ex. vill tillföra ca 10 raser på listan, mestadels
med påpekanden rörande mentalitet. Om det blir en Nordisk samstämmighet så måste
en skrivning göras kring mentala aspekter.
KHM uttalade att de ställer sig positiva till modellen men avvaktar ett eventuellt
gemensamt SRD/BSI.
Förelåg utdrag från SKK/AK rörande begäran från Försvarsmakten gällande avelsspärr.
Försvarsmakten (FM) har begärt att få avelsspärra hundar som FM avyttrar/säljer med
hänvisning till kullsyskons veterinära undersökningsresultat eller mentala brister och
oavsett hundens egen status.
AK önskar inhämta KHMs synpunkter i frågan.
KHM diskuterade frågan ingående och bl.a. framfördes synpunkten att denna metod är
ett alltför trubbigt verktyg för att förhindra nedärvning av dålig mentalitet.
KHM beslutade att ge Ulf Uddman i uppdrag att be FM att precisera sin syn på
mentala brister. Ärendet bordlades i avvaktan på denna redovisning.
§ 16

Övrigt

a) Mentalitetsboken
Förelåg diskussionsunderlag rörande upplägg av mentalitetsbok.
Förslaget omfattar en tryckt bok som grundstomme som kan utökas genom att
koppla till artiklar, ny forskning o.s.v. via SKK.se.
KHM beslutade att ge Helena Skarp i uppdrag att sondera terrängen
beträffande skribenter, för att kunna involvera även den/dem i diskussionerna
kring boken. En första rapport motses vid kommande möte.
b) Förelåg SBKs reviderade bestämmelser för korning.
KHM beslutade att uppdra till Brith Andersson att kontakta SBK rörande
justeringar.
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§ 17 Beslut i 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.
§ 18

Nästa möte

KHMs nästa möte avhålls på SKKs kansli onsdagen 10 april 2013, kl. 10:15 – 16:00 ca
§ 19

Avslutning

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

Cilla Hamfelt

Ordförande

Justerare

