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SKK/ KHM nr 1-2018
2018-02-08
§ 1 - § 18

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2018-02-08.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman, Kristina Duvefelt, Cilla
Hamfelt, Ken Lundahl och Sonny Ström (t.o.m. ca kl 13.00)
Adjungerade:
Brith Andersson (från ca 11.45), Curt Blixt, Helena Frögéli, Åsa Lindholm och Anna
Qvarfort
Anmält förhinder:
Ulf Uddman, Erling Strandberg
Protokoll:
Martin Larsson

§1
Sammanträdets öppnande
Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna.
De nya tillkommande styrelseledamöterna Kristina Duvefelt och Sonny Ström hälsades
extra varmt välkomna och efter en presentationsrunda förklarades mötet öppnat.
§2

Val av justeringsperson

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§3

Fastställande av dagordning

KHM beslutade att punkternas ordningsföljd kan komma att justeras under dagen.
Därefter fastställdes dagordningen.
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§4

Lathund för ledamöter

Dokumentet föredrogs och påpekade vikten av att inte publicera några frågor eller
beslut förrän protokoll var skrivna och justerade.
§5

Delegeringsordning

Delegeringsordningen gicks igenom och innehållet diskuterades. En nyhet noterades
under arbetsuppgifter att KHM har rätt att besluta om bidrag till klubbars utbildning av
uppfödare. Under prioriterade områden noterades specifikt samverkan med
Avelskommittén, AK i frågor som rör mentalitet och specifikt i arbetet med RAS.
Ordförande ska undersöka mer specifikt vad CS förväntar sig av KHM vad gäller
punkten om att KHM ska verka för ökad tillgänglighet till beskrivningar för personer
med olika typer av funktionsnedsättningar.
§6
Föregående protokoll
Kommittén gick igenom protokoll 4-2017 och noterade att § 78f innehöll ett felaktigt
årtal för ökningen av stambokföringsavgiften. Det står att den ska införas 2019 men
årtalet ska vara 2018. Därefter lades protokollet till handlingarna.
§7

Ekonomiska rapporter

KHM gick igenom de ekonomiska rapporterna för KHM till och med november 2017.
Kommittén konstaterade att resultatrapporten visade på en del outnyttjade medel
men att det väntas en del utbetalningar under senare december av 2017. Prognosen
visar att KHM håller sin budget. Den ekonomiska rapporten lades till handlingarna.
§8

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH
 Rapport från arbetsgruppen för BPH.
Kommittén gick igenom minnesanteckningar från arbetsgruppens möten sedan
förra kommittémötet den 7 november 2017. Nedanstående beslut tagna av
Arbetsgruppen för BPH fastställdes av KMH.
a) att registrera auktorisationen för testledare Liselotte Nilsson, Aneby BK som
vilande.
b) att registrera auktorisation för beskrivare Mikael Johansson, Arvika BK
som vilande till 2019-01-15.
c) att återauktorisera Charlotta Danielsen, Terrierklubben Örkelljunga som
testledare.
d) att avauktorisera Carina Jonsson, Eva Lindgren Thorleif Therstoll, Erika
Hylén och Marie Wahlgren som testledare.
e) att välja in Catharina Brandsten, Göteborg som ny ledamot i BPH-gruppen
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f) att anta 1 ansökan till delsteg 1 i central beskrivarutbildning 2018.
g) att anta 4 ansökningar till central testledarutbildning 2018.
h) att tillstyrka den nya uppdragsbeskrivningen gällande lärargruppen för BPH
men med 2 korrigeringar. Antalet ledamöter ska vara 4 och
arvodesersättning ska uppdateras.
i) att välja in Jenny Linderoth som fjärde ledamot till lärargruppen


Helena Frögéli, Curt Blixt, Åsa Lindholm och Cilla Hamfelt redogjorde för aktuell
status angående utveckling av ett bättre analys- och rapportverktyg för 200analyser. Ulf Uddman har informerat BPH-gruppen i ett projekt för
datawarehouse. Ett IT-verktyg för att underlätta avancerade analyser av
databaser som ska utvecklas för kansliet. Det här är ett mer långsiktigt projekt
och BPH-gruppen ställde sig väldigt positiv till detta men behöver ett enklare
förbättrat verktyg på kort sikt. Arbetet med analyserna görs mycket manuellt
idag och är tidskrävande. KHM uppdrog till BPH-gruppen att fortsätta projektet
med att utveckla befintligt verktyg för att underlätta arbetet med analyserna.

 Diskuterade driftsäkerheten för BPH ur personellt perspektiv. Idag finns mycket
arbete lagt på ett fåtal nyckelpersoner. Frågan bör lyftas med kansliets VD.
 Statistiken för utvecklingen av BPH gicks igenom. Den visade på en stadig
positiv utveckling för antalet genomförda BPH. Ordföranden går igenom
statistiken och lämnar information om hur kommittén bäst ska presentera
verksamheten med siffror och diagram.
§9

Mentalindex

Arbetsgrupperna från (KHM3/2017 § 53) har reviderats enligt följande:


Mentalindexgrupp 1 Vetenskapsgruppen ska arbeta mer vetenskapligt med
frågorna runt mentalindex och består av:
Kristina Duvefelt (sammankallande), Erling Strandberg, Curt Blixt och Helena
Frögéli. Adjungerade vid behov är Kenth Svartberg, Sofia Malm och Åsa
Lindholm.

 Mentalindexgrupp 2 Informationsgruppen ska arbeta mer praktiskt med
mentalindexfrågor och göra metoden tillgänglig för användarna.
Gruppen består av: Sonny Ström (sammankallande), Marlene Mussawir,
Kristina Duvefelt, Curt Blixt och Helena Frögéli.
Adjungerad är Åsa Lindholm. Vid behov även Sofia Malm
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§ 10 Information
 Beslöt att Åsa Lindholm skulle skriva en artikel i Hundsport om KHMs aktuella
verksamhet och tillsammans med Helena Frögéli skriva om Mentalpoolen och
dess verksamhet i nästa nyhetsbrev.
 För information till KHM så har de allmänna reglerna för utställningar, prov,
tävlingar och beskrivningar förtydligats gällande punkt 6.
Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar Dräktig
tik och valptik. Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller
beskrivning 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första
parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett
resultatet av valpningen. Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest
(MT) får inte parad tik delta vid någon tidpunkt efter det att parning skett.
 Information från ledamöter och adjungerade:
 Maritha Östlund-Holmsten rapporterade från arbetet med den generella
domarkonferensen där mentalitet och oacceptabelt beteende kommer
att vara en del av programmet och där det bland annat kommer att
diskuteras hur domarna ska hantera olika raser avseende mentalitet.
KHM har tackat ja till att bistå med arbete runt detta.
 Ken Lundahl har föreläst om avel och mentalitet för länsklubben
Nordskånska kennelklubben och om BPH för
Dalmatinersällskapet/södra. Intresset var väldigt stort. Ken har skrivit en
artikel om BPH till Norwichterrierklubben.
 Cilla Hamfelt informerade om att ansökningsperioden för distanskursen
Hundens beteende har startat och det finns fyra grupper tecknade.
Föregående år blev det totalt tretton grupper. Cilla jobbar tillsammans
med Helena Frögéli, Åsa Lindholm och Mikaela Persson-Wallenius med
den nya dispensutbildningen Mera mentalitet - hands on.
 Helena Frögéli Vid kommande möte i Avelskommittén ska strukturen för
de Rasspecifika avelsstrategierna, RAS diskuteras. Helena Frögeli och
Åsa Lindholm får i uppdrag av KHM att ta fram ett kortfattat material
gällande mentalitet och hålla kommittén informerad om den fortsatta
utvecklingen.
§ 11

Ärenden

 Ordlistan för mentalitet ska ses över och det uppdrogs åt Helena Frögeli och
Åsa Lindholm att göra detta.
 Helena Frögeli informerade om aktuellt arbete med 200-analyserna. Analyserna
innehåller statistik och analyser från genomförda BPH. Engelsk springer spaniel
är den senast producerade 200-analysen. Analyserna är populära och många
klubbar väljer att subventionera delar av anmälningsavgiften tills 200 beskrivna
hundar nås.
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 Ytterligare 5 raser väntar på att få sina 500-analyser. Dessa är labrador
retriever, nova scotia duck tolling retriever, staffordshire bullterier, golden
retriever och american staffordshire terrier. Tidigare har en analys för
rhodesian ridgeback tagits fram. En utredning pågår för hur analyserna ska se
ut i framtiden. Arvbarhetsskattningar för egenskapsvärden för de utvalda 6
raserna lades fram. Förhoppningen är att det arbete som nu genomförs med
500 analyserna delvis ska förbereda klubbarna på framtida mentalindex.
 Diskuterades hur kommittén skulle få fram internationella artiklar rörande
forskning och utveckling inom området hundars mentalitet. Kristina Duvefelt
har tillgång till olika databaser över vetenskapliga artiklar, på humansidan, och
tog på sig att ta fram något verktyg för sökning och sammanställning av
artiklar. Det uppdrogs åt Brith Andersson och Helena Frögéli att ta fram
information om vilka mentaltester som finns i andra länder via nordisk
kennelunion, NKU.

§ 12

Utbildning

Produktionen av distansutbildning, Mera mentalitet - hands on, är nu i sin slutfas.
Utbildningen är 12 veckor med fyra delsteg.
Efter diskussion beslutade KHM att två ansökningar ska lämnas in till
Utbildningskommitténs investeringsbudget för utveckling av distansutbildningar. Den
första för att färdigställa pågående arbete med Mera mentalitet – hands on. Den
andra för att planera och ta fram kortare webkurser för självstudier med mål att de ska
vara lättillgängliga, enkla, smidiga och lärorika.. Medel som ansökan avser är efter
beslut 100 000 kronor respektive 40 000 kronor. KHM uppdrog till Helena Frögéli att
lämna in ansökningarna.

§ 13

Pågående ärenden

Följande grupper kvarstår och arbetar vidare med de frågor som uppdragen består i:
1. BPH-Arbetsgruppen
2. BPH-Lärargruppen
3. Arbetsgrupp Mentalpoolen
4. Arbetsgrupp PR
5. Mentalindexgrupp 1, Vetenskapsgruppen
6. Mentalindexgrupp 2, Informationsgruppen
7. Arbetsgruppen för att beskriva hundrasers mentala egenskaper
Cilla Hamfelt har i uppdrag att knyta till sig personer för att skapa en enkät
gällande hundars/rasers mentala egenskaper
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§ 14

Oacceptabelt beteende

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för
oacceptabelt beteende under 2017. Totalt inkomna rapporter var 72 st och det var
något färre än tidigare år. KHM tackade Brith Andersson för informationen och lade
förteckningen till handlingarna.

§ 15

Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer

 CS 7-2017
 Kennelfullmäktige 2017
 FCI, General Committee minutes august 2017
 Protokollsutdrag från CS 7-2017 gällande collie
Kommittén noterade protokollen och lade de därefter till handlingarna.

§ 16

Till KHM för kännedom

 Hälsoprogram collie, uttalande
 Artikel: Understanding of human referential gestures is not correlated to
human-directed social behavior in Labrador retrievers and German shepherd
KHM tog del av ovanstående

§ 17

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde, nr 2, äger rum den 15-16 maj 2018. Därefter nr 3 den
30 augusti och nr 4 den 15 november.
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§ 18

Sammanträdets avslutande

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet och tackade alla
närvarande för en bra verksamhetsperiod.

Vid protokollet

Marin Larsson

Justeras

Justeras

Maritha Östlund-Holmsten

Ken Lundahl

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

