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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2015-01-19. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten (ordf, mötesordf. § 16-30), Stefan Björkman (§ 8-30), 
Anette Erlandsson, Ken Lundahl och Susanne Vähäniitty. 

Adjungerade: 

Brith Andersson (delar av mötet), Curt Blixt, Helena Frögéli, Cilla Hamfelt, Åsa 
Lindholm, Katja Nilsson, Helena Skarp och Ulf Uddman (mötesordf. § 1-15).  

Övriga närvarande: 

Monica Moberg Falk (SKKs valberedning) 

Anmält frånvaro: 

Liz-Beth Liljeqvist 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

Tillfällig mötesordförande Ulf Uddman hälsade de närvarande välkomna. Monica 
Moberg Falk, SKKs valberednings representant hälsades särskilt välkommen. Därefter 
förklarades mötet öppnat.  
 

§ 2 Val av justeringsperson 

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Kommittén beslutade att fastställa punkterna i dagordningen men konstaterade att 
man skulle bli tvungen att justera punkternas ordningsföljd under dagen då 
kommittéordförande skulle anlända till mötet något senare.  
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§ 4 Föregående protokoll 

I § 91 informerade Ulf Uddman om att inga IT-investeringar i BPH kommer att göras 
under de närmaste åren då omfattande resurser läggs på andra delar i verksamheten. 
Kommittén önskade förtydliga att vissa mindre justeringar, till följd av den kommande 
utvärderingen av BPH, kommer att genomföras och förmodligen kräva mindre IT-
resurser. Ulf Uddman tydliggjorde att arbeten som inkluderar IT-resurser under en kort 
period kommer att vara möjliga medan övriga kommer att få vänta till 2017 för 
verkställande.  

Curt Blixt påpekade dock att de förändringar som behöver göras till följd av den 
planlagda utvärderingen av BPH inkluderade redan från början en del IT-resurser och 
bör därför ha funnits med i IT-planen redan innan det nuvarande beställningsstoppet 
inträdde. 

Arbetsgruppen för mentalpoolen har inte någon tydlig deadline angiven. Susanne 
Vähäniitty, som redan påbörjat planeringen för den arbetsgruppen, uppdrogs att 
inkomma med ett förslag till tidsplan för arbetsgruppen till KHMs nästkommande 
möte. 

Cilla Hamfelt uppmärksammade mötet på att hon, i motsats till vad som anges i 
protokoll 6-2014, inte var närvarande vid förra mötet. Sekreteraren ska korrigera 
föregående protokoll. 

 

§ 5 Pågående uppdrag 

Det förelåg en förteckning över ledamöternas och de adjungerades pågående uppdrag. 
Kommittén gick igenom förteckningen samt aktualiserade den. Därefter lades 
förteckningen till handlingarna. 

 

§ 6  Ekonomiska rapporter 

Ekonomisk rapport för KHM och BPH till och med december 2014 förelåg. 

Kommittén gick igenom dokumenten och konstaterade att kommitténs bokförda 
kostnader och intäkter totalt sett ligger väl inom budget. Därefter lades rapporten till 
handlingarna.  

 

§ 7 Bordlagda ärenden 

KHM § 43 j) 
Kommittén inväntar yttrande från hundägare som deltagit med en, enligt uppgift, 
dräktig tik på BPH. Då svar inte hade inkommit uppdrog KHM till sekreteraren att via 
mejl och telefon försöka nå hundägaren. 

 

§ 8 Rapporter från ledamöter och adjungerade 
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Susanne Vähäniitty redogjorde för de punkter hon hittills tagit fram för att utgöra 
stommen i mentalpoolens arbetsbeskrivning. Kommittén önskade att hon skulle skriva 
ner dessa och skicka till resten av KHM.  

Kommittén diskuterade mentalpoolen ingående. Ledamöterna fick fundera över vilka 
förkunskaper som önskas av de som ingår i mentalpoolen, vilka förväntningar 
kommittén och klubbar rimligtvis kan ha på dessa personers insatser och mer konkret 
vilka som kommer att bli deras uppgifter. 

I samband med mentalpoolen pratade kommittén om de existerande 
mentalbeskrivningarna och funktionsbeskrivningarna. Ledamöterna såg ett värde i att 
mentalpoolen består av personer med kunskap inom dessa olika områden för att på 
bästa sätt kunna möta klubbarnas olika behov.  

KHM kommer framöver att titta på hur man tydligt ska redogöra för vad dessa 
”mentalpoolister” kan hjälpa klubbarna med för att de inte ska förväxlas med de BPH-
beskrivare som klubbarna kan bjuda in för att prata om BPH.  

Vidare ska Susanne Vähäniitty fundera tillsammans med KHM på ovan frågor och även 
på om det kan vara aktuellt att ta fram föreläsningsmaterial eller annat arbetsmaterial 
för mentalpoolen.  

Cilla Hamfelt rapporterade att utbildningen ”Hundens beteende” har startat och 8 
handledare leder varsin grupp på 10-15 deltagare. Ett stort engagemang upplevs från 
både handledarna och deltagarna. Handledarna hade innan kursstart genomgått en 
handledarutbildning innehållande bland annat gruppdynamik och lärande om själva 
webbplattformen PingPong.  

Vidare informerade Cilla Hamfelt om att det pågår ett projekt att ta fram en 
uppfödarutbildning både som studiecirkel och i PingPong 

Ulf Uddman rapporterade att SKK slutit ett nytt avtal med PingPong avseende 
nyttjande av webbplattformen och andra verktyg för utbildning och kvalitetssäkring. 
Han informerade även om att ett forskningsseminarium där företrädesvis forskare som 
fått medel ut SKKs och Agrias forskningsfond kommer att presentera sin forskning. 
Seminariet kommer att äga rum norr om Stockholm den 21-22 november 2015 och 
kommittén är välkommen att närvara. Några forskningsprojekt har rymt ämnena 
mentalitet och beteende. 

Åsa Lindholm meddelade att Uppfödarboken beräknas vara färdigtryckt under februari 
månad. 

Katja Nilsson berättade att hon under hösten 2014 gjorde de första 
indexskattningarna för ett antal raser. Under våren ska hon färdigställa skattningarna, 
skriva en rapport samt en populärvetenskaplig artikel om det framkomna resultatet. 
KHM konstaterade att det är positivt att man efter tre år med beskrivningen kommer 
att kunna leverera de första resultaten och påvisa användbarheten med BPH. 

Helena Skarp meddelade att hon kommer att arbeta deltid under våren 2015 och 
därmed inte kunna delta i KHMs möten. 
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Stefan Björkman informerade om att han, och även Maritha Östlund Holmsten, varit 
på SBK/Utskottet avel och hälsas mentalkonferens under föregående helg där bland 
annat revideringen av SBKs mentaltest diskuterades. 

Från det pågående ”terminologiprojektet” rapporterade Stefan Björkman att ett 
arbetsmöte har ägt rum inför det stundande rundabordssamtalet den 29 mars med 
externa mentalitetskunniga personerna. Till marsmötet är Pekka Olson tillfrågad att 
vara moderator. Ett ytterligare förberedande möte är planerat till den 29 januari 2015.  

 

§ 9 Redovisning från SBK av bidragsberättigad konferens  

a) Mentaltestdomare 
SBK hade inkommit med begärd komplettering av redovisning från 
mentaltestdomarkonferensen 2013, tidigare redovisning behandlades på KHM 
3-2014 § 45. KHM tog del av kompletteringarna och efter nogsamt 
övervägande beslutade kommittén att godkänna redovisningen av konferens 
för mentaltestdomare 2013-04-20—21 och utbetala bidrag om 75 % av 
beloppet, dock max 75000 kr, enligt gällande regler. 

 

b) Mentalbeskrivare 
Det förelåg en redovisning från SBK efter genomförd bidragsberättigad 
konferens för mentalbeskrivare under 2014 fördelat på tre orter.  
Efter genomgång av protokoll och ekonomisk redovisning beslutade KHM att 
godkänna redovisningen och utbetala bidrag om 75 % av beloppet, dock max 
75000 kr, enligt gällande regler. 

 

§ 10 Ansökan från SBK om bidragsberättigad konferens 2017 

SBK hade inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag för att anordna konferens 
för mentalbeskrivare 25-26 mars 2017. Specialklubben hade bifogat budget samt 
information om konferensens innehåll. 

KHM konstaterade att ansökan skulle ha varit kommittén tillhanda innan den 1 juli 
2014 vilket inte har skett. SBK förklarar förseningen med personalskifte på 
specialklubbens kansli.  

KHM beslutade att godta ansökan och bevilja klubben bidrag för 
mentalbeskrivarkonferens under 2017 enligt gällande regler med 75 %, max 75000. 
KHM vill även betona att för godkännande av redovisning efter bidragsberättigad 
konferens ska, utöver ekonomisk redovisning och deltagarförteckning, ingå ett utförligt 
konferensprotokoll där diskussioner och beslut tydligt återges.  

 

§ 11 Revidering av regler för BPH 

KHM har tidigare under 2014 givit Brith Andersson i uppdrag att hålla ihop 
regelrevideringen avseende regler för BPH. Kommittén vill nu förtydliga att det 
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uppdraget innefattar att Brith Andersson ser över att den allmänna delen i regler för 
BPH överensstämmer med allmänna regler för övrig prov- och tävlingsverksamhet. 
Gällande den verksamhetsspecifika delen i regelverket, till exempel momenten och 
genomförandet, är det KHM som måste ansvara för översynen.  

KHM uppdrog till Ken Lundahl, Curt Blixt, Helena Frögéli och Brith Andersson att se 
över reglerna för BPH och presentera ett förslag på kommitténs sista möte 2015.    

 

§ 12 Nyhetsbrev 

Det första nyhetsbrevet för 2015 ska snart skickas ut och Anna Qvarfort kommer att 
kalla arbetsgruppen till möte inom kort. Kommittén diskuterade ämnen som bör finnas 
med i nyhetsbrevet.  

 

§ 13 Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer 

a) CS protokoll 5-2014 
KHM noterade att det i § 109 b informerades om de gällande avgiftsklasserna 
för att registrera valpar i SKKs stambok. Om valpkullens båda föräldradjur har 
godkänt resultat inom stambokförd verksamhet och MH betalas en lägre avgift 
för registrering av valparna. Den lägre avgiften gäller även när föräldradjuren 
har genomgått BPH. 

b) FCI cirkulär 55-2014 

KHM noterade informationen. 

c) Minutes General Assembly of the FCI European section 2014-10-27 

 Information från International Partnership For Dogs, IPDF 

KHM noterade informationen. 

d) Protokollsutdrag från CS 5-2014 § 126 SKK/KHM 

Kommittén noterade att CS beslutat i enlighet med KHMs förslag gällande den 
omfördelning som kommittén gjort av ekonomiska medel för att genomföra en 
konferens för beskrivare under 2015. 
 

§ 14 Oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för 
oacceptabelt beteende under 2014. KHM konstaterade att det är en mycket liten 
andel hundar som rapporteras för oacceptabelt beteende jämfört med det stora 
deltagarantalet i olika verksamheter under året vilket är glädjande. KHM konstaterade 
även att 2014 års redovisning ser ut ungefär som tidigare år och att inga 
anmärkningsvärda siffror på rapporteringar gjorts inom någon specifik ras eller 
verksamhet.  

 

§ 15 Till KHM för kännedom 
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a) Minnesanteckningar terminologimöte 2014-12-15 

b) Minnesanteckningar från möte med SvTek mfl. 2014-11-17 

c) Skrivelse gällande deltagande i mentalbeskrivarkonferens 

KHM tog del av ovanstående för kännedom. 

KHMs ordförande Maritha Östlund anlände och övertog ordförandeskapet för mötet.  

§ 16 Ersättning till BPH-funktionärer 

Det förelåg en fråga gällande ersättning till de funktionärer som hjälper till vid BPH. 
Det framkom i skrivelsen en önskan om att det ska finnas ett lägsta antal deltagare för 
att ett helt arvode ska utgå till BPH-funktionärerma. Kommittén diskuterade frågan 
noggrant med utgångspunkt att förutsättningarna för både arrangörer och 
funktionärer ska vara bra. 

KHM uttalade att det angivna minimiarvodet är baserat på 10-12 deltagande hundar. 

Kommittén beslutade att rekommendera att ett halvt arvode utbetalas när antalet 
deltagare är upp till fem hundar. Däröver rekommenderas att ett helt arvode utgår. 
KHM ville poängtera att det bör finnas en överenskommelse mellan arrangören och 
funktionärerna innan beskrivningstillfället äger rum. 

 

§ 17 Rapporter från BPH-arbetsgrupper 

a) Arbetsgruppen för utbildning av testledare och beskrivare samt återträff för 
beskrivare 

Curt Blixt redogjorde för antalet beskrivna hundar och redovisade statistik över 
hur aktiviteten hos beskrivarna har varit under 2014.  

Det förelåg ett förslag som arbetsgruppen hade tagit fram för att de 
auktoriserade BPH-beskrivarna ska kunna kvalitetssäkras. Förslaget innebär att 
varje beskrivare per kalenderår ska beskriva minst 5 hundar vid minst 5 olika 
tillfällen alternativt totalt 40 hundar under kalenderåret. Beskrivningarna ska 
omfatta olika raser. Utöver BPH-beskrivningarna ska beskrivaren delta i av SKK 
arrangerade BPH-beskrivarkonferenser/återträffar samt delta aktivt på SKKs 
plattform för kvalitetssäkring. 

För en beskrivare som ska återauktoriseras ska, enligt förslaget, krävas ett 
beslut av KHM om återauktorisation för beskrivaren. Hänsyn ska då tas till hur 
länge personen varit avauktoriserad/vilande och anledningen till detta. 
Återauktorisation kan ske genom ”bakbeskrivning” vid BPH alternativt 
deltagande i delar av eller hela BPH-beskrivarutbildningen på nytt.  

För kvalitetssäkring av testledare föreslås gälla att de, per kalenderår, ska 
testleda minst 5 hundar vid 5 olika tillfällen (fördelade över BPH-året) 
alternativt testleda totalt 40 hundar. Testledandet ska omfatta olika raser.  
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Testledare förväntas delta i, av SKK eller av lokal arrangör, arrangerade 
uppdateringstillfällen alternativt inhämta motsvarande kunskap/färdighet på 
annat likvärdigt sätt. Även testledare förväntas delta aktivt på SKKs plattform 
för kvalitetssäkring.  

Återauktorisation av testledare beslutas av KHM på rekommendation av lokal 
arrangör efter genomförd uppdatering alternativt utbildning samt examination. 
Av KHM utsedd BPH-beskrivare är behörig att återauktorisera testledare. 
Hänsyn ska då tas till hur länge testledaren har varit avauktoriserad/vilande och 
anledningen till detta. 

Återauktorisation kan ske genom testledning vid BPH samt uppdatering av 
kunskaper om aktuell Materialbeskrivning, Utförandebeskrivning och Regler för 
BPH alternativt genom deltagande i delar av eller hela BPH-testledarutbildning 
samt examination. 

KHM gick noga igenom arbetsgruppens förslag. Kommittén beslutade i enlighet 
med förslaget men vill förtydliga att det är viktigt att både testledare och 
beskrivare som inte uppfyller kraven för kvalitetssäkringen ska ges möjlighet att 
inkomma med en förklaring till varför. Det ska även vara möjligt att som 
beskrivare eller testledare, i förväg, signalera ett längre uppehåll utan att på en 
gång bli avauktoriserad. 

b) Arbetsgruppen BPH som verktyg 

KHM tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens möten 2014-12-09 
och 2015-01-07 samt anteckningar från då delar av arbetsgruppen 
sammanträdde 2015-01-14. 

Ett av förslagen som arbetsgruppen presenterade var att möjliggöra för klubbar 
att ta del av ett ”BPH-paket”. BPH-paketet skulle kunna innebära att en 
beskrivare kommer till klubben och föreläser om BPH för att dagen efter 
beskriva ett antal hundar eller i omvänd ordning beskriva hundarna först och 
sedan noggrant gå igenom beskrivningen.  

KHM diskuterade vilka möjligheter klubbarna i nuläget har att ha mobila BPH-
banor och vilka som kan tänkas vara villiga att flytta sin bana med släpvagn till 
annan plats vid behov. Ett förslag lades om att sondera på vilka platser i landet 
det är mer förekommande med hundaktiviteter, tex kursgårdar, klubblokaler 
eller andra ytor, och därefter höra sig för om möjligheten att genomföra BPH 
där. Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare efter förslagen.  

KHM förevisades ett diskussionsunderlag man tagit fram för pilotrasen, 
rhodesian ridgeback, för att påvisa möjligheter i den praktiska användningen av 
BPH. KHM tyckte att diskussionsunderlaget var mycket bra som en prototyp 
och har förhoppning att det ska inspirera till diskussion bland uppfödare och 
hundägare samt att det ska främja för fler BPH-beskrivna hundar inom olika 
raser.  

c) Arbetsgruppen för allmän marknadsföring 
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KHM förevisades ett antal framtagna banners som ska vara till för hundägare 
vars hundar har genomfört BPH.  

Kommittén uppdrog till arbetsgruppen att besluta om utseende och färdigställa 
bannern.  

KHM har tidigare diskuterat att man ska skicka in en artikel till tidsskriften 
Brukshunden med avsikten att beskriva de mentalbeskrivningar som finns och 
hur dessa hänger ihop. Brukshunden är ett bra forum för att nå ut till personer 
med ett allmänt intresse av mentalitet. KHM gick igenom den artikel som 
förelåg som förslag och kommittén ställde sig positiva till att skicka artikeln till 
Brukshunden och till tidningen Hundsport. 

KHM diskuterade möjligheter till marknadsföring så som QR-koder, BPH-rosett 
och Facebook 

För att ytterligare underlätta för hundägarna fanns önskemål om att ta fram en 
guide för att tolka spindeldiagrammen i Avelsdata. Curt Blixt funderar vidare i 
den frågan och ska presentera ett förslag på nästkommande möte. Att 
möjliggöra utskrift från Avelsdata av ett dokument innehållande all information 
utifrån BPH, står också högt på önskelistan från KHM liksom att ta bort kravet 
på inloggning i Avelsdata. 

KHM beslutade att uppmana SKKs IT-avdelning att tillse att kravet på 
inloggning till Avelsdata tas bort.   

Det framkom förslag att göra en inventering av de funktionsprov som finns för 
olika raser i organisationen och vidare undersöka möjligheterna för att ha en 
särskild beteckning för hund som genomfört såväl funktionsprov som BPH. 

KHM beslutade att tillfråga Kjell Svensson, chef för SKKs prov- och 
tävlingsavdelning om en inventering av de officiella funktionsbeskrivningarna. 

 

§ 18 Bidrag för mentalitetskonferenser och funktionärsutbildning 

KHM tycker att det är viktigt att klubbarna främjas i sitt mentalitetsarbete och 
diskuterade möjligheten att utbetala ekonomiska bidrag när klubbar anordnar 
konferenser om mentalitet eller funktionärsutbildningar för funktionärer inom 
mentalitet. Liknande bidrag utbetalas av SKK för avelskonferenser och KHM planerar 
att ha liknande tillvägagångssätt för mentalitetskonferenser. Tydligare former för 
bidragsutbetalning för mentalitet ska diskuteras på nästkommande möte innan KHM 
lämnar sitt förslag till CS. Beslutet kommer att innebära att KHM behöver en utökad 
budget för utgiften och därför måste frågan till Kennelfullmäktige för beslut.  

 

§ 19 Rapporter från BPH-konferenser 2014 

KHM tog del av rapporter från testledarkonferensen den 8 och 15 november och 
beskrivaråterträff den 22-23 november samt nedskrivna erfarenheter från dessa. 
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Utvärderingar gjorda av beskrivare och testledare gicks igenom och visade på mycket 
nöjda deltagare.  

 

§ 20 Genomförda BPH under 2012-2014 

Kommittén tog del av statistik över antal BPH-beskrivna hundar under 2014 och kunde 
jämföra det med statistik från de tidigare åren. 

 

§ 21 Reviderad långsiktig plan för BPH 

KHM förevisades den långsiktiga planen för BPH, tidigare beslutad om i början av 2014 
och som nu reviderats genom att avsatta medel inom den långsiktiga planen hade 
omfördelats för att möjliggöra en central konferens för befintliga beskrivare under 
2015. Utöver omfördelningen önskar KHM äska ytterligare 20000 kr från SKKs 
centralstyrelse för att kunna genomföra konferensen. KHM beslutade att skicka 
förfrågan till CS. 

 

§ 22 Träffar för BPH-arrangörer 

KHM hade tagit del av ett förslag gällande träffar för BPH-arrangörer, arrangerande av 
BPH för klubbar och uppfödare samt rekrytering av nya BPH-arrangörer. Förslaget 
avsåg bland annat att KHM avsätter medel för arrangörsträffar vartannat år för att 
främja en stabil och långsiktigt kvalitetssäkrad verksamhet. Enligt förslaget planeras en 
första arrangörsträff till våren 2015 där SKK står för lokal, mat, fika och arrangörernas 
resekostnader som överstiger 1000 kr per arrangör. SKKs bidrag för resekostnader 
uppgår till max 2000 kr. 

Gällande rekryteringen av nya arrangörer föreslås att reviderad informationstext för 
blivande arrangörer läggs ut på SKKs webbplats samt att det ska framgå inom vilka 
områden det finns behov av nya BPH-arrangörer.  

KHM beslutade enligt det föreliggande förslaget och uppdrog till Helena Frögéli att se 
till att information går upp via SKKs webbplats 

 

§ 23 Intygsskrivning 

På förekommen anledning uttalade KHM att BPH-beskrivare inte ska nyttjas till att 
göra skriftliga uttalanden gällande specifika hundars beteende utöver den information 
som ges vid beskrivningstillfället. Beskrivare ska inte uttala sig om en hunds lämplighet 
för avel eller liknande.  

 

§ 24 Förslag till fortsatt utvärdering av BPH 

KHM förevisades ett förslag till utvärderingsplan för BPH för 2015 och 2016. Under 
2016 ska en utvärdering avseende BPH göras och Björn Forkman har tillfrågats att 
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genomföra den. För att få en uppskattning av vilken arbetsinsats som krävs och vilken 
kostnad det rör sig om ska KHM precisera uppdraget till Björn Forkman.  

KHM uppdrog till Curt Blixt att ta fram information och ett förslag till 
uppdragsbeställning och presentera på nästkommande möte. Kommittén avser att 
skicka en tydligare beskrivning av uppdraget till Björn Forkman efter KHMs möte i 
mars. 

 

§ 25 Förslag till premiering i samband med BPH 

KHM tog del av ett föreslaget premieringssystem för BPH. Syftet är att hjälpa 
uppfödare att motivera sina valpköpare att delta på BPH när hunden blivit minst 12 
månader. Kommittén gick igenom förslaget som bland annat innebar erhållande av 
diplom och ”diplomknapp” för hemsidan till uppfödare som fött upp ett visst antal 
BPH-beskrivna hundar. 

Förslaget skulle innebära ökad administration för SKKs kansli och KHM uppdrog till Ulf 
Uddman att ta upp frågan med kansliets berörda avdelningar och återrapportera till 
kommittén på nästkommande möte.  

 

§ 26  Fråga om möjligheten att lägga Karin Sandernäs auktorisation vilande  

Det förelåg en förfrågan från BPH-beskrivare Karin Sandernäs att få sin auktorisation 
vilande under en period.  

Kommittén diskuterade frågan och beslutade att tillmötesgå önskemålet och noterade 
att för att åter kunna tjänstgöra som beskrivare ska Karin Sandernäs återauktoriseras 
vilket ska ske i samråd med KHM.  

 

§ 27 Gällande inkommen skrivelse från SBK 

SBKs förbundsstyrelse/SBKs utskott för avel och hälsa hade i december inkommit med 
en begäran om förlängd svarstid på remiss om regelrevidering av SBKs mentaltest. 
SKKs vd Ulf Uddman hade då beviljat dispens under vissa villkor. KHM ansåg att detta 
ärende borde ha beretts inom kommittén och uppdrog till Ulf Uddman att återkalla 
tidigare beslut. KHM kommer att kontakta SBK i frågan inom kort.  

 

§ 28 SKKs specialklubbskonferens 

Den 8-9 februari äger en konferens för organisationens specialklubbar rum i 
Stockholm. Även länsklubbarnas ordförande är på plats för en delvis separat konferens 
på samma plats.  

KHM kommer att delta på konferensen både genom att ge en lägesrapport om BPH 
och ge information om hanteringen av oacceptabelt beteende och ge en bild när sådan 
rapportering ska ske och inte. 
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§ 29 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 10-11 mars 2015. Kommittén planerar för 
övriga möten under 2015 den 26 maj, 15 september samt 20 november. 
 

§ 30  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

Justeras     Justeras  

 

 

 

Maritha Östlund-Holmsten,  Ken Lundahl 
ordförande, mötesordförande § 16-30    
  

Justeras 

 

 

 

Ulf Uddman, 

Mötesordförande § 1-15 

 

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

 


