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SKK/ KHM nr 1-2017
2017-02-28—2017-03-01
§ 01 - § 28

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2017-02-28—2017-03-01.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman (del av mötet via telefon),
Anette Erlandsson, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl och Susanne Vähäniitty
Adjungerade:
Brith Andersson (del av mötet), Curt Blixt (delar av mötet via telefon), Helena Frögéli,
Åsa Lindholm, Helena Skarp, Erling Strandberg och Ulf Uddman (del av mötet).
Protokoll:
Anna Qvarfort

§1
Sammanträdets öppnande
Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna.
Därefter förklarades mötet öppnat.
§2

Val av justeringsperson

Susanne Vähäniitty utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§3

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutade att justera ordningsföljden för ett antal punkter innan
dagordningen fastställdes.
§4

Föregående protokoll

Kommittén gick igenom protokoll 4-2016 och lade det därefter till handlingarna.
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§5

Ekonomiska rapporter

KHM gick igenom de ekonomiska rapporterna för KHM och BPH-verksamheten under
2016. Kommittén tittade lite extra på kostnadsfördelningen över de olika projekten
under året och konstaterade att de ekonomiska resurserna har fördelats på ett bra
sätt.
KHM noterade att kostnaderna under 2016 ryms väl inom budget. Därefter lades den
ekonomiska rapporten till handlingarna.
§6

BPH
a) Rapport från arbetsgruppen för BPH
Kommittén gick igenom minnesanteckningar från arbetsgruppens möten sedan
förra kommittémötet.
b) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan KHMs förra möte den 18 oktober
2016
 Arbetsgruppen för BPH hade tillstyrkt avauktorisation för testledare
Camilla Holm, Anna Öhman och Frida Forsberg
 Arbetsgruppen för BPH hade tillstyrkt vilande auktorisation för testledare
Lena Larsson, Ann-Christina Erngård och Charlotta Danielsen
 Arbetsgruppen för BPH hade tillstyrkt Susanne Kihls begäran om
avauktorisation som beskrivare.
 Alvesta hundklubb hade inkommit med önskemål om att få vara vilande
som arrangör. Önskemålet avslogs av arbetsgruppen. Klubben har
därefter avsagt sig arrangörsskap med omedelbar verkan vilket tillstyrts
av arbetsgruppen. Klubben har erbjudits 6000 kr för återköp av BPHbana. I nuläget finns inga fastslagna rutiner för avvecklande av arrangör.
Kommittén ansåg dock att det är viktigt att det finns möjlighet till återköp
av banor så att de inte blir stående hos föregående arrangör.
 Work-for-fun hundutbildning i Blädinge och Markmyra i Söderhamn har
auktoriserats som arrangörer för BPH.
 Arbetsgruppen redogjorde för kvalitetssäkringsrutiner för testledare där
dessa skickar in videofilmer till arbetsgruppen för granskning.
KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut.
c) BPH i framtiden
KHM har i uppdrag att utreda den bästa formen/strukturen för den framtida
driften/utvecklingen/kvalitetssäkringen av BPH. Arbetsgruppen för BPH har
tagit fram ett beslutsunderlag som kommittén fått ta del av.
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KHM är ansvarig för BPH medan arbetsgruppen för BPH fattar löpande beslut
inom verksamheten för att allt ska fortgå smidigt. Arbetsgruppen anser att
nuvarande arbetsform är den mest lämpliga för BPH-verksamheten. Andra
lösningar har tidigare diskuterats, till exempel att starta en verksamhetsklubb.
Det kan dock inte anses lämpligt, dels beroende på verksamhetens
uppbyggnad, mentalbeskrivning utförs endast en gång per hund, dels på de
resurser och engagemang som krävs för att driva BPH. KHM delade
arbetsgruppens åsikt gällande BPH-verksamheten. SKKs vd Ulf Uddman
försäkrade kommittén om att det inte finns planer på att flytta ansvaret för
BPH från KHM.
För att ytterligare sprida information om BPH och för att hjälpa klubbarna att
nå ut med information till medlemmar och intresserade beslutade KHM att
uppdra till Åsa Lindholm och Helena Frögéli att ta fram ett PR-PM som en hjälp
att marknadsföra BPH.
Kommittén föreslår att BPH ska finnas som informationspunkt under
Kennelfullmäktige 2017.
KHM diskuterade den ekonomiska bärigheten i BPH-verksamheten. Kommittén
beslutade att uppdra till Helena Skarp och Anna Qvarfort att gå igenom den
långsiktiga planen och försöka finna den gräns för när verksamheten är
ekonomiskt självbärande.
Kommittén beslutade att Susanne Vähäniitty och Anette Erlandsson så snart
som möjligt ska fundera över om det kan finnas ett lämpligt kampanjprojekt
som är applicerbart på BPH och som skulle kunna användas av arrangörer. Vid
ett sådant projekt skulle det kunna vara aktuellt med delfinansiering från
kommittén.
d) Kvalitetssäkringskrav för BPH
KHM gick igenom statistik över BPH-beskrivningar som genomförts hos olika
arrangörer, med olika beskrivare och testledare. Kommittén diskuterade
kvalitetssäkringskraven för beskrivare och testledare. Uppfattningen är att
både beskrivare och testledare är positiva till att kvalitetssäkringskraven finns
även om det ibland kan vara svårt för alla att nå upp till ett visst antal beskrivna
eller testledda hundar. Arbetsgruppen för BPH hade sett över kraven och
reviderat dem efter noggrann genomgång.
Arbetsgruppen hade även sett över användandet av fördjupad genomgång
efter genomförd BPH. Fördjupad genomgång används till exempel i de fall
hunden under eller i samband med BPH uppvisar ett beteende som av
beskrivaren bedöms angeläget att åtgärda. Framför allt är det överdrivna
rädslereaktioner eller stor aggressivitet som påkallar åtgärder.
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Det är önskvärt att användandet av fördjupad genomgång blir mer
samstämmigt över beskrivarkåren och därför kommer det att tas upp specifikt
på kommande beskrivarkonferens under våren.
KHM gick igenom arbetsgruppens förslag till justering av
kvalitetssäkringskraven. KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens förslag
och uttryckte även en önskan om att man arbetar vidare enligt den lagda
planen för BPH-verksamheten.
e) BPH-konferens 2017
Den 4-5 mars 2017 arrangeras en konferens i Stockholmsområdet för BPHbeskrivare. Ca 60 deltagare kommer att träffas för att diskutera bland annat
kvalitetssäkring, hundens beteende i allmänhet och tolkningar av dessa,
senaste forskningen om hundens beteende samt nyheter inom BPH.
SKKs lärargrupp inom BPH kommer att ha en utbildande roll under
konferensen.
f) Statistik över genomförda BPH under 2016
KHM tog del av statistik över antalet genomförda BPH över tid samt statistik
över antalet hundar per beskrivningstillfälle och per arrangör.
Kommittén konstaterade att antalet BPH-tillfällen varierar i landet liksom
efterfrågan.
Tillgången på banor är i det närmaste rikstäckande om än något gles i norra
Sverige. Kommittén har kunnat konstatera att BPH används och värdesätts av
allt fler uppfödare av olika raser. KHM kunde även konstatera att det är
glädjande att det finns en spridning bland klubbar, naturbruksgymnasium och
privata arrangörer för BPH.
Efter en diskussion baserad på statistik för BPH lade kommittén informationen
till handlingarna.

§7

Information från ledamöter och adjungerade

Maritha Östlund-Holmsten har närvarat på SKKs specialklubbskonferens och
informerat om KHM, BPH och Mentalpoolen. Hon har även besökt Svenska Bergs- och
Herdehundsklubben och pratat om KHMs arbete samt medverkat i BPH-montern på
My Dog i Göteborg i januari 2017.
Helena Frögéli och Åsa Lindholm har varit i Karlsborg på Polishundtjänstenheten och
tittat på mentaltest av unghundar.
Ken Lundahl har varit ordförande på Svenska Pudelklubben/Södras årsmöte.
Anette Erlandsson arbetar för att BPH ska vara en del av uppfödarutbildningen i
Halland samt för att informera uppfödarna lokalt om BPH.
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Susanne Vähäniitty har medverkat på BPH för Maremmano Abruzzese Sällskapet.
Cilla Hamfelt meddelade att resultatet på utvärderingen av distansutbildningen
Hundens beteende visade positivt resultat. Nästan 300 personer deltog under 2016
och över 90 % var mycket nöjda med utbildningen.
Helena Skarp informerade om att Jordbruksverket nu reviderar
djurskyddsföreskrifterna.
Ulf Uddman informerade om att det under 2016 har skett en utredning avseende
registrering i SKK av Försvarsmaktens hundar. Under 2017 har Försvarsmakten och SKK
träffats och diskuterat om, och i så fall hur, man kan lösa retroaktiv registrering av
försvarsmakthundar.
§8

Utveckla mentalitetsarbetet hos special- och rasklubbar

KHM tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens möte i slutet av januari.
Arbetsgruppen har inriktat sig på att ta personliga kontakter med klubbar och
uppfödare för att informera och sprida kunskap om BPH. De har tidigare konstaterat
att personliga kontakter och information om BPH direkt till uppfödare och hundägare
är en värdefull del i att öka intresset för beskrivningen. Arbetsgruppen upplever att
intresset för BPH är stort just bland enskilda hundägare och medlemmar.
En fundering från arbetsgruppen som kommittén tog fasta på var om det är möjligt att
lägga till information om genomförd BPH eller annan mentalbeskrivning på Köpa Hund
för att lätt informera presumtiva valpköpare om föräldradjurens mentalitet.
Arbetsgruppen ska ta upp frågan med ansvarig för kopahund.se.
KHM tackade för minnesanteckningar och för redogörelsen.
§9

Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden

I det pågående projektet ”att beskriva hundrasers mentala egenskaper och
beteenden” har ett antal rasklubbar till uppgift att beskriva sina raser utifrån ett antal
specifika rubriker och frågeställningar. Första fasen är klar och de flesta ”projektklubbarna” har färdigställt dokumenten där de beskriver sina rasers olika
karaktärsdrag, specifika egenskaper och funktion.
Under mars 2017 kommer klubbarna att träffas tillsammans med arbetsgruppen och
diskutera hur klubbarna kan gå vidare och få användning för det dokument de har
skapat och hur det kan hjälpa dem och andra rasklubbar att påbörja eller komma
vidare i ett mentalitetsarbete.
KHM tackade för rapporten.
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§ 10

Mentalpoolen

KHM har tidigare fastslagit utbildningsplanen för de så kallade mentalpoolisterna som
är tänkta att vara en betydande länk mellan KHM och special- och rasklubbar i arbete
med hundars mentalitet.
Helena Frögéli och Åsa Lindholm redogjorde för hur arbetet med och kontakterna med
mentalpoolisterna hade fortgått och KHM tog del av information om utbildningen i
oktober 2016.
Kommittén diskuterade, utifrån ett antal frågeställningar hur man på bästa sätt
implementerar Mentalpoolen i SKKs mentalitetsarbete samt om verksamheten ska
vara av uppsökande karaktär med inriktning på vissa raser till att börja med.
Helena Frögéli är mentalpoolisternas kontaktperson på SKKs kansli. Hon kommer
tillsammans med Åsa Lindholm att ta fram en Powerpoint som kan användas av
mentalpoolisterna.
KHM ville återigen rikta ett stort tack till alla inblandade i arbetet Mentalpoolen.
§ 11

Generella domarkonferensen 2018

Maritha är KHMs representant i arbetsgruppen för den generella domarkonferensen
för exteriördomare 2018, där mentalitet ska vara ett av huvudämnena. På
arbetsgruppens senaste möte hade rasspecifik mentalitet, domarens agerande,
hundens agerande i utställningsringen och oacceptabelt beteende lyfts som tänkbara
områden att ingå i mentalitetsblocket på konferensen. Kommittén föreslog att
utställningsdomarens påverkan på valet av individer som tas i avel lyfts som en punkt.
§ 12

Mentaltest hund, MT

Regelverket för Mentaltest hund, MT, ligger inom KHMs ansvarsområde. Kommittén
har därför följt revideringen av regelverket med intresse, även om frågan hänsköts till
CS (KHM 1-2016) då det fanns signaler som vittnade om en infekterad stämning och
starka åsiktsskillnader i sakfrågan. Regelverk för MT är låst under en femårsperiod och
KHM vill gärna följa frågan och vara en resurs under den period som Svenska
Brukshundklubben ämnar utveckla och revidera MT.
KHM noterade att informationen om MT på SBKs webbplats nyligen har uppdaterats.
§ 13

Bidrag för mentalitetskonferenser

a) KHM har, sedan 2016, möjlighet att betala ut ett bidrag till special- och
avtalsanslutna klubbar som anordnar uppfödarträffar, möten eller konferenser
på temat mentalitet. KHM skulle gärna se att fler klubbar nyttjade möjligheten
till bidrag och ser det även som ett ypperligt tillfälle att ta hjälp av en
mentalpoolist för föreläsning och diskussion.

nr 1-2017
SKK/ KHM
2017-02-28—2017-03-01
Sida 7/11

I dagsläget medger inte reglerna för bidrag att rasklubbar söker direkt för sina
träffar/konferenser utan deras ansökningar behöver gå genom specialklubben.
KHM diskuterade om det kan vara aktuellt att möjliggöra för respektive
rasklubb att direkt till SKK ansöka om bidraget på maximalt 10 000 kr.
KHMs sekreterare ska utforma ett förslag till nya bidragsregler och tillställa
KHM. Därefter ska de reviderade reglerna tas upp på Centralstyrelsens möte.
b) Bidragsansökan från Svenska Bergs- och Herdehundsklubben, SBHK
Det förelåg en ansökan från SBHK om ekonomiskt bidrag till en avelskonferens
om mentalitet i oktober 2017.
KHM beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalningen enligt gällande
regler. Susanne Vähäniitty deltog ej i beslutet.
§ 14

AU-beslut

Den 30 november 2016 fattade KHMs arbetsutskott beslut om utbetalning av bidrag
för mentalitetskonferens till Svenska Brukshundklubben enligt nedan.
Utbetalning av bidrag för mentaltestdomarkonferens
KHM mottog, i mitten av november 2016, en redovisning från Svenska
Brukshundklubbens, SBK, konferens för mentaltestdomare. Konferensen som ägt rum
under september 2016 var uppdelad på två tillfällen på två olika platser i landet. Totalt
deltog 28 mentaltestdomare samt en konferensledning från SBK. Konferensen var
utformad för det MT som SBK kommer att genomföra inofficiellt från och med 2017.
Frågan om utbetalning av bidrag för konferensen har hanterats av KHMs arbetsutskott
då eventuell utbetalning, i enlighet med tidigare beslut, ska belasta KHMs budget för
2016 och specialklubbens redovisning inkom efter årets sista kommittémöte.
KHMs arbetsutskott har tillsammans med SKKs vd samt kansli diskuterat
förutsättningarna för att utbetala bidrag för en konferens avseende ett mentaltest som
inte är officiellt och inte stambokförs. Man har även diskuterat de uppseendeväckande
höga kostnaderna för konsultarvode i den ekonomiska redovisningen samt det faktum
att återberättandet av konferensen kunde ha varit mer informativ och relevant.
KHMs arbetsutskott har därefter beslutat att tillstyrka utbetalning enligt gällande
regler för bidragsberättigad konferens, med ersättning av 75 %, max 75 000 kr för SBKs
mentaltestdomarkonferens 2016. Utbetalning av 75 000 kr kommer att göras innan
årsskiftet. Beloppet grundas på SBKs redovisade utgifter för konferenslokal, boende,
mat, reseersättning samt konferensmaterial. De redovisade kostnaderna (56 000 kr
exkl. arbetsgivaravgifter) för konsultarvode för konferensen ingår inte i det
bidragsberättigade beloppet.
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KHM beslutade att fastställa arbetsutskottets beslut.
§ 15

200-analys

De skriftliga 200-analyser som klubbarna får när en ras har uppnått 200 BPH-beskrivna
hundar är mycket populära och efterfrågade. Det finns behov av att diskutera
kriterierna för dessa analyser närmare med avseende på antalet hundar som idag är
krav för att analys ska göras samt hur man ska förhålla sig till svenskfödda hundar
respektive importer.
KHM beslutade att lyfta frågan vidare på kommande möte och uppdrog till Helena
Frögéli och Åsa Lindholm att inkomma med underlag till dess.
§ 16

500-analys

När det finns 500 svenskfödda BPH-beskrivna hundar inom en ras erhåller klubben en
så kallad 500-analys. Den första rasen att uppnå detta är rhodesian ridgeback. 500analysen är, precis som 200-analysen, tänkt att vara ett verktyg för klubben som kan
användas vid diskussion om rasens mentalitet, vid avelsplanering och för att få en
övergripande uppfattning om rasens mentalitet.
KHM diskuterade utformningen av den första 500-analysen och vill tacka Erling
Strandberg för ett informativt utkast och en utmärkt analys. Kommittén önskar göra
dokumentet något mer användarvänligt och lättläst och därför kommer Helena Frögéli
och Åsa Lindholm att bearbeta det ytterligare innan klubben får ta del av analysen.
§ 17

Dräktig tik på MH

KHM har informerats om att en tik under långt gången dräktighet har genomfört MH
vilket inte är förenligt med regelverket för Mentalbeskrivning Hund. Skrivningen i
regelverket anger tik inte får delta i mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT)
vid någon tidpunkt efter det att parning skett.
Uppfödaren har, av SKKs registreringsavdelning, informerats om gällande regelverk
samt nekats registrering av den aktuella valpkullen.
KHM beslutade att tikens resultat från MH-beskrivningen ska strykas. Principen för
hantering av fall där uppfödare inte har följt regler för mentalbeskrivning och även har
brustit i djurskyddshänseende önskar KHM ska tas upp på Centralstyrelsens möte.
§ 18

Skrivelse från Göran Bodegård

KHM hade mottagit skrivelse och material om hundens beteende och samverkan och
kopplingen till människan. Göran Bodegård har tidigare varit inbjuden till möte med
representanter från KHM för att diskutera hundens beteende ur olika synvinklar.
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KHM tackade för informationen. Kommittén har inte möjlighet att arbeta vidare med
den specifika frågan då den inte ryms inom kommitténs budget.
§ 19

Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer

 AK 1-2017
Kommittén noterade protokollet och lade det därefter till handlingarna.


Protokollsutdrag från CS 5-2016 § 149
KHM noterade informationen



Protokollsutdrag från CS 5-2016 § 154
KHM noterade informationen



Protokollsutdrag från AK 5-2016 § 146
KHM noterade informationen



Protokollsutdrag från UK 4-2016 § 78
KHM noterade informationen



Protokollsutdrag från UKK 5-2016 § 95
KHM har tillställts en fråga om SKKs kennelkonsulenter, vid besök hos medlem,
kan rapportera hund för oacceptabelt beteende likt de möjligheter som finns
vid prov, tävling och klubbverksamhet.
Texten om oacceptabelt beteende i SKKs allmänna regler för prov, tävling och
beskrivningar är i nuläget inte skriven att gälla för kennelkonsulenter. Med
utgångspunkt i UKKs frågeställning beslutade KHM att uppdra till Brith
Andersson och Ulf Uddman att se över hur även kennelkonsulenter ska kunna
rymmas inom regelverket och ges möjlighet att rapportera oacceptabelt
beteende vid besök hos uppfödare och medlemmar.

§ 20

Oacceptabelt beteende

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för
oacceptabelt beteende under år 2016. Antalet rapporter är ungefär detsamma som
föregående år. Med utgångspunkt från det stora antalet som deltar i prov, tävling och
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klubbverksamhet under ett år är antalet rapporter om oacceptabelt beteende mycket
litet.
Kommittén tackade Brith Andersson för informationen och lade förteckningen till
handlingarna.
§ 21

KHMs delegeringsordning och prioriterade områden

KHM gick noga igenom de prioriterade områden som givits till KHM efter
Kennelfullmäktige 2015. Kommittén kunde konstatera att man arbetat grundligt inom
de olika områdena och har mycket att redovisa till SKKs verksamhetsberättelse.
KHM diskuterade olika punkter som kommittén ser som angelägna att arbeta med
under den kommande verksamhetsperioden. Redovisning av dessa kommer i KHMs
verksamhetsplan samt budget.
Sammanställning av information till SKKs verksamhetsberättelse samt punkter och
budget för KHMs verksamhet 2018-2019 görs av sekreteraren under våren.
§ 22

Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev för uppfödare och BPH-funktionärer planeras under våren 2017.
§ 23

Mentalindex

KHM har tidigare diskuterat möjligheten att införa avelsvärden för ett mentala
egenskaper hos hund, s.k. mentalindex . Erling Strandberg redogjorde för SLUs
pågående projekt med att ta fram index utifrån ett antal befintliga egenskapsvärden
baserade på Mentalbeskrivning Hund, MH. KHM önskade att Erling Strandberg skulle
fortsätta arbetet enligt plan. Projektet, som gäller raser inom Svenska
Brukshundklubben, ska slutrapporteras till KHM sommaren 2017. KHM avser att på
sikt, förhoppningsvis i samband med kommande revidering av SKK Avelsdata, redovisa
index för mentala egenskaper för att vara klubbar, uppfödare och hundägare till hjälp i
avelsarbetet.
§ 24

Utvärdering av hälsoprogram för mentalitet

KHM har i samarbete med AK-representant tagit fram en mall för utvärdering av
mentala hälsoprogram. Ett antal raser har hälsoprogram för mentalitet och dessa bör,
precis som övriga hälsoprogram, utvärderas regelbundet över tid. För att underlätta
klubbarnas arbete med utvärderingen finns nu en mall att tillgå. Mallen finns inom kort
att hämta på skk.se.
KHM beslutade att skicka mallen till AK för påseende innan den läggs upp på SKKs
webbplats.
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§ 25

Pågående ärenden/uppdragslista

KHM gick igenom förteckningen över pågående ärenden och gjorde vissa justeringar.
Därefter lades den till handlingarna.
§ 26

Till KHM för kännedom

 Information om utredning av registrering av FM-hundar inklusive bilaga
 200-analys dansk-svensk gårdshund
 Minnesanteckningar från möte med AK, Svenska Collieklubben och SBK
 Artikel om genomfört BPH i Spanien från den spanska rasklubbstidningen för
pyreneisk mastiff
 Jordbruksverkets föreskrifter
KHM tog del av ovanstående
§ 27

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 16 maj.
§ 28

Sammanträdets avslutande

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort
Justeras

Justeras

Maritha Östlund-Holmsten,
ordförande

Susanne Vähäniitty

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

