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SKK/ KHM nr 1-2016
2016-01-20
§ 01 - § 22

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2015-01-20.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman, Anette Erlandsson, Cilla
Hamfelt, Ken Lundahl och Susanne Vähäniitty.
Adjungerade:
Brith Andersson, Curt Blixt, Helena Frögéli, Åsa Lindholm och Helena Skarp.
Övriga närvarande:
Ulf Uddman (§ 08, 09 och 12) och Hilde Nybom.
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 01 Sammanträdets öppnande
Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna.
Hon riktade ett extra välkomnande till professor Erling Strandberg och SKKs chef för
avdelningen för avel och hälsa, Helena Skarp, som adjungerats till kommittén från och
med årsskiftet.
Därefter förklarades mötet öppnat.
§ 02

Val av justeringsperson

Anette Erlandsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 03

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutade att göra vissa justeringar i ärendeordningen då man önskade
SKKs vds närvaro under ett antal punkter.
Ett övrigt ärende anmäldes att tas upp under dagens möte.
Med ovan noteringar fastställdes dagordningen.
§ 04

KHMs delegeringsordning
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Kennelfullmäktige 2015 genererade i en mängd uppdrag till SKKs centralstyrelse. De
uppdrag som ryms inom KHMs område återfinns, tillsammans med den fastställda
verksamhetsplanen, i kommitténs delegeringsordning för kommande tvåårsperiod.
Maritha Östlund-Holmsten redogjorde för förändringarna i delegeringsordningen och
ledamöterna kunde konstatera att även 2016-2017 blir en spännande period.
§ 05

Föregående protokoll

Under KHMs förra möte noterades att regelrevidering pågår avseende samtliga provoch tävlingsregler inom SKK. Från 2017-01-01 påbörjas en ny femårig låsningsperiod
vilket medför mycket regelrevideringsarbete under 2016 för berörda kommittéer inom
SKK. Brith Andersson informerade om att Prov- och tävlingskommittén, PtK, kommer
att gå igenom ett stort antal regelverk under våren och att det kan finnas delar i några
regelverk som berör hundars egenskaper och således är av intresse för KHM. Maritha
Östlund-Holmsten tar med sig frågan och diskuterar den med PtKs ordförande.
I § 117 uppdrogs kansliet att efterhöra läget med de tidigare inlämnade
uppdragsbeställningarna till IT-avdelningen. Dessa uppdragsbeställningar är lagda i kö
och är inte prioriterade i nuläget.
Med ovan notering lade KHM protokollet till handlingarna.
§ 06

Ekonomiska rapporter

Ekonomisk rapport för KHM för 2015 förelåg.
Kommittén gick igenom rapporten och konstaterade att kommitténs bokförda
kostnader och intäkter totalt sett ryms inom budget. Därefter lades rapporten till
handlingarna.
§ 07

Bordlagda ärenden

a) KHM 3-2015 § 66 Försäkringar
Ärendet bordlades till ytterligare information har inhämtats.
§ 08

Svenska Brukshundklubbens revidering av Mentaltest, MT

Det förelåg ett utkast från Svenska Brukshundklubben, SBK, gällande den pågående
revideringen av Mentaltest. SBK hade inkommit med protokollsutdrag från klubbens
förbundsstyrelse, utkast till revideringsförslag och utvärdering av MT 1992-2014. KHM
tog även del av inkomna synpunkter och kommentarer från forskare, rasklubbar,
verksamma domare, funktionärer och hundägare inom SBK gällande det föreliggande
utkastet.
KHM konstaterade att kommittén i januari 2015, genom per capsulam-beslut, hade
beviljat SBK förlängd tidsfrist att inkomma med reviderade regler för MT. Enligt
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beslutet skulle SBK inkomma med ett utkast till regler för Mentaltest senast 2015-1231 och en slutlig version av regelförslag för Mentaltest senast 2016-05-31.
KHM noterade att man inom utsatt tid mottagit det utkast som skulle tillställas
kommittén innan årsskiftet och att SBKs kongress i maj ska fatta beslut om regelverket
för MT innan det slutgiltiga förslaget skickas till SKK.
KHMs ledamöter förde en ingående diskussion i frågan och noterade särskilt de
farhågor som riktades från forskare gällande att det blir svårare att använda MT vid
utvärderingar och forskning om hundars mentalitet då man avser ändra jämförelsetal
och värden för beteenden enligt utkastet. Vidare diskuterades möjligheten att låta
nuvarande regelverk vara gällande i ytterligare en period.
KHM uttalade att det är av stor vikt att det beslut som fattas på SBKs kongress i maj,
avseende det slutliga förslaget till regelverk för MT, är väl förankrat i SBKs
organisation. SBKs rasklubbar, som använder MT som ett avelsinstrument, ska vara
införstådda med vad en förändring enligt förslaget innebär.
Med hänvisning till de starka åsiktsskillnaderna som kommit till KHMs kännedom och
att det finns signaler som vittnar om en infekterad stämning beslutade KHM att
hänskjuta frågan om revidering av SBKs MT till SKKs centralstyrelse.
KHM beslutade att tillställa Centralstyrelsen ärendet inför styrelsens nästkommande
möte och förklarade därför punkten omedelbart justerad.
§ 09

Önskemål om ändring i registreringsregler för raser inom SBK

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse hade inkommit med en ansökan om en
revidering av registreringsreglerna för de raser som ingår i SBK. Specialklubbens
kongress hade 2015 beslutat att man önskar att krav på Känd mental status för avel
ska föreligga för föräldradjur (födda från och med 2016-01-01) vid registrering av
avkomma av brukshundsras.
Med Känd mental status för avel avses en fullständigt genomgången
Mentalbeskrivning Hund (MH) med kryss i alla 33 positioner. Hund som ägare eller
beskrivare avbrutit anses inte ha Känd mental status för avel. Om föraren avstår skott
ska hunden ändå anses ha Känd mental status för avel.
SKKs avelskommitté är den kommitté som beslutar om registreringsreglerna men
inhämtar KHMs åsikt i frågor som rör avelsrestriktioner för mentalitet.
KHM diskuterade den inkomna ansökan noggrant. Ledamöterna var överens om att
intentionerna i ansökan är lovvärda men för att kunna föreslå Avelskommittén ett
bifall i frågan hade kommittén önskat ett underlag som tydligt påvisade behovet av
förändring enligt det förelagda förslaget. En förändring i registreringsreglerna bör
föregås av en genomförd utvärdering från klubben. KHM vill även rekommendera att
formuleringarna i särbestämmelserna för SBKs raser ses över.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
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§ 10

Ansökan om krav på känd mental status för avel av cane corso

Den avtalsanslutna klubben Ras och avelsföreningen för Cane Corso, RACC, hade
ansökt om registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som
före parning ej har genomförd BPH eller känd mental status (MH).
SKKs avelskommitté är den kommitté som beslutar om registreringsreglerna men
inhämtar KHMs åsikt i frågor som rör avelsrestriktioner för mentalitet.
KHM diskuterade frågan ingående. Kommittén ser positivt på att införa ett mentalt
hälsoprogram för cane corso och förordar då, i enlighet med ett AKs beslut (nr 5-2015
§ 146) BPH, Beteende och personlighetsbeskrivning hund, BPH.
KHM beslutade att föreslå SKKs avelskommitté att möta RACCs önskemål och införa
krav på genomförd BPH för registrering av cane corso.
§ 11 Regler för BPH
KHM gick igenom regelverket för BPH som är under revidering. Ken Lundahl
presenterade underhandsinformation och redogjorde för kommunikationen med SBK
gällande de skrivningar och formuleringar som återfinns i både regelverk för MH och
BPH.
KHM tackade för informationen och kommer att återkomma till revideringen av
regelverket för BPH under våren.
§ 12

Ansökan om registrering av SBKs mentalbeskrivning för valpar

Det förelåg en ansökan från SBK om att Mentalbeskrivning valp, MV, ska bli officiell
från och med kommande regellåsningsperiod. Specialklubben anger att ”syftet med
valpbeskrivningen är att på sikt få material/underlag som kan utvärderas och vara ett
komplement till MH och MT. Valpbeskrivningen är också tänkt att vara en hjälp för
uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens
framtida träning.”
KHM gick noggrant igenom ansökan och medföljande regler och anvisningar.
Kommittén tog även del av en historik och utvärdering avseende beskrivningen.
Ledamöterna ser fördelar med en valpbeskrivning/test som ett eventuellt hjälpmedel
för uppfödare för att se möjliga skillnader mellan individer i en kull vid tidig ålder men
de kunde inte se att de angivna syftena med registrering av MV motiverar
stambokföring. Det är inte förenligt med SKKs policy för stambokföring att registrera
resultat för utvärdering utan de resultat som registreras ska vara med avelshänseende
eller vara tävlingsresultat. Kommittén ställde sig frågande till huruvida
användningsområdet för MV var tänkt att innefatta endast specialklubbens raser eller
samtliga raser.
En utvärdering avseende unga valpars beteende baserat på MV beräknas färdigställas i
närtid av Björn Forkman, Köpenhamns Universitet. KHM ansåg det vara värdefullt att
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det redan i detta tidiga stadium görs en utvärdering och menade att resultatet från
utvärderingen bör föregå en ansökan om registrering av MV.
KHM beslutade därmed att avslå SBKs ansökan men vill poängtera att man ser positivt
på klubbens arbete med att försöka möta uppfödares och medlemmars behov.
§ 13

BPH

a) Rapport från arbetsgruppen för BPH
Ken Lundahl föredrog arbetsgruppens arbete sedan förra mötet.
b) Kvalitetssäkring av BPH
En beskrivare eller testledare kan ha sin auktorisation vilande för att vid senare
tillfälle återauktoriseras efter beslut från KHM. En vilande auktorisation
medför, utöver kompetenssänkning, även kostnader för SKK då personen finns
kvar i hanteringssystemet hos SKK.
Mot bakgrund av detta föreslog arbetsgruppen för BPH att KHM skulle besluta
om att en tidsgräns på 24 månader införs för en vilande auktorisation för
beskrivare och testledare.
KHM beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet gäller retroaktivt från 201205-01.
c) Rapport från arbetsgruppen för BPH för jakthundar
Anette Erlandsson rapporterade kort från arbetsgruppen. Gruppen ska ha sitt
första möte under januari.
KHM förevisades ett framtaget informationsblad gällande mentalitet, funktion
och BPH. Kommittén vill rikta ett stort tack till SKKs marknadsavdelning för att
de så snabbt var behjälpliga med att ta fram ett fint och användbart material.
d) Rapport från arbetsgruppen för mentalpoolen
KHM tog del av det utbildningsmaterial som satts ihop inför utbildande av de
framtida mentalpoolisterna. Arbetsgruppen redovisade även namnen på de
tilltänkta och tillfrågade personerna som man önskar knyta till sig som
mentalpoolister. Inför utbildandet kommer samtliga mentalpoolister att få
tillgång till SKKs digitala plattform PingPong.
Arbetsgruppen föreslog att en mall för utvärdering av mentala hälsoprogram
ska tas fram likt de mallar som finns för veterinära hälsoprogram.
KHM beslutade att en sådan mall ska tas fram samt att SKKs avelskommitté ska
tillfrågas om att utse en representant som kan genomföra detta tillsammans
med representant från KHM.
KHM beslutade att utse Cilla Hamfelt till KHMs representant i arbetet med
utvärderingsmall.
KHM beslutade att uppdra till Maritha Östlund-Holmsten att kontakta AKs
ordförande för att AK ska kunna utse en representant på nästkommande möte.
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e) 200-analyser
200-analyser finns nu på SKKs webbplats under aktuella raser på sidan
hundrasguiden. Samtliga raser med 200-analys återfinns på skk.se/bph.
KHM ser positivt på den publicitet som dessa får på webben.
§ 14

Statistik för mentalbeskrivningar

KHM förevisades statistik över genomförda mentalbeskrivningar från de
senaste fyra åren. Antalet BPH-beskrivningar har ökat stadigt med ca 500
beskrivna hundar per år sedan starten 2012. KHM arbetar ständigt med att
sprida nyttan och glädjen med BPH och ser positivt på den kontinuerliga
ökningen samt bredden av raser som genomför BPH.
I sammanhanget diskuterade KHM den stambokföringsavgift som är
obligatorisk för resultat som registreras hos SKK. Stambokföringsavgiften för
BPH har sedan början varit avsevärt högre än för andra prov, tävlingar och
beskrivningar som registreras vilket beror på att verksamheten var planerad att
bära sina egna kostnader över en femårsperiod.
Ökningen av genomförda beskrivningar följer inte helt den tänkta kurvan och
kommittén hade önskat en lägre stambokföringsavgift för att möjliggöra för
arrangörer att minska anmälningsavgiften till beskrivningen.
KHM uppdrog till ordförande Maritha Östlund att informera om kommitténs
tankar gällande stambokföringsavgift för BPH på Centralstyrelsens kommande
möte.
§ 15

Rapporter

a) Arbetsgrupper
KHM tog del av rapporter och minnesanteckningar från arbetsgruppen Utveckla
mentalitetsarbetet hos ras- och specialklubbar samt från arbetsgruppen Att
beskriva hundars mentala egenskaper och beteende.
Kommittén tackade för informationen.
b) Ledamöternas rapporter
Curt rapporterade att BPH-montern på Stockholm Hundmässa hade givits
mycket positiv respons. Det var många besökare och mycket aktivitet i
montern.
§ 16

Utbildningar i hundens beteende/mentalitet

Cilla Hamfelt rapporterade att SKKs första distansutbildning ”Hundens beteende” har
blivit en succé. 44 kurser har hittills genomförts och 8 nya startar under januari månad.
10 nya handledare är under utbildning för att SKK ska kunna möta efterfrågan på nya
kursstarter. Utvärderingarna av utbildningen visar att deltagarna är mycket nöjda.
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KHM noterade den glädjande informationen och vill rikta ett stort tack till alla
inblandade.
§ 17

Oacceptabelt beteende

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för
oacceptabelt beteende under hela 2015. 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.
Kommittén tackade för informationen och lade den därefter till handlingarna.
§ 18




Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer
CS 7-2015
Kennelfullmäktige 2015
FCI cirkulär 66-2015

Kommittén noterade protokollen och lade dem därefter till handlingarna.
§ 19

Till KHM för kännedom

a) Powerpoint – information om KHMs arbete
b) Poster Between and within breed differences in retrieving behaviour of dogs av
Louise Brodd
KHM tog del av ovanstående för kännedom.
§ 20

Övriga ärenden

a) Dödsfallsregistrering
KHM diskuterade möjligheten att samla information om fall då hundar avlivas
på grund av mentalitet. Helena Frögéli och Åsa Lindholm kommer att påbörja
ett arbete med att undersöka möjligheten.
b) Anförande av Hilde Nybom
KHM hade bjudit in Hilde Nybom, professor i genetik och växtförädling vid SLU
och uppfödare av soft coated wheaten terrier. Hilde Nybom presenterade
tankar om mentalbeskrivningar med inriktning på att öka intresse för och
tillgänglighet av dessa. Hon framförde önskemål och tips till KHM gällande
presentation av BPH-resultat för att få uppfödare att, i ökat utsträckning
använda sig av BPH-resultat i sitt avelsarbete.
KHM vill tacka Hilde Nybom för en intressant presentation och kommer att ta
med sig de framförda önskemålen och synpunkterna i framtida
kommittéarbete.
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§ 21

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 15 mars. Därefter sammanträder KHM
den 24 maj.
§ 22

Sammanträdets avslutande

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort
Justeras

Justeras

Maritha Östlund-Holmsten,
ordförande

Anette Erlandsson

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

