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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM,  2019-02-07. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten, ordförande, Stefan Björkman (lämnade mötet under § 10), 
Kristina Duvefelt, Ken Lundahl, Sonny Ström. 

Adjungerade: Åsa Lindholm, Helena Frögéli, Svante Frisk, Brith Andersson, Ulf 
Uddman, Erling Strandberg. Per telefon från § 6: Curt Blixt. 

Anmält förhinder: Cilla Hamfelt 

Protokoll: Lotta Olsson 

 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade alla välkomna. Lotta Olsson, tillfällig 
sekreterare i kommittén, hälsades särskilt välkommen varefter mötet förklarades 
öppnat. 
 
§ 2  Val av justeringsperson 
Att justera dagens protokoll valdes Ken Lundahl. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
KHM beslutade att punkternas ordningsföljd kan komma att justeras under dagen och 
därefter fastställdes dagordningen. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomiska rapporter 
De ekonomiska rapporterna gicks igenom och konstaterades att vi ligger inom budget. 
I den reviderade budgeten som bifogats dagordningen har kostnaderna fördelats om 
inom kommitténs olika kostnadsställen. 
Kommittén uppmanades att till nästa möte tänka över hur verksamhetsplan och 
budgeten ska läggas inför 2020-2021. 
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§ 6 Nya ärenden 
 

a) En framställan förelåg från SBKs Förbundsstyrelse med önskan att få tillskriva 
MT2017 officiell status under en provperiod från 1 juli 2019 med möjlighet till 
meriten ”Korad”. Framställan avser att MT2007 och MT2017 stambokförs 
parallellt men att merit för utställningschampionat ska vara kopplat till MT2007 
fram till nästa låsningsperiod, för de raser som har mentaltest som 
provalternativ. Som motivet till ansökan anges att ett bredare urval av hundar 
behövs för att en utvärdering ska kunna göras av MT2017, och att 
resultatregistrering samt merit skulle vara bidragande. 
 
Kommittén diskuterade ingående SBKs framställan. KHM beslutade avslå SBKs 
framställan med hänvisning till SKKs centralstyrelses, CS,  protokoll 4-2016 § 
104. Efterfrågat underlag avseende vad som kvantifierar de problem och fel hos 
hundar som SBK menar att nuvarande MT premierar saknas. Vidare saknas 
också efterfrågad redovisning av vilken typ av hund som ska premieras och att 
detta är förankrat hos respektive rasklubb. KHM uppmanar SBK att inför 
kommande låsningsperiod påbörja utvärderingen av nu gällande MT i ett nära 
samarbete med rasklubbarna. 
 

§ 7  Oacceptabelt beteende 
 
Svante Frisk redovisade förteckningen över totalt inkomna rapporter för oacceptabelt 
beteende under 2018. Antalet rapporter ligger inom ungefär samma nivå som de två 
föregående åren. Med utgångspunkt från det stora antalet hundar som startar inom 
olika verksamheter under ett år, är antalet rapporter om oacceptabelt beteende 
mycket litet. Däremot har noterats att av antal rapporterade hundar sticker antalet 
individer representerande SBKs rasansvar ut och motsvarar ca 50 % under 2018. Vilket 
föranlett att SKKs VD samt KHMs ordförande i samband med ett möte 
uppmärksammat SBK på detta faktum. 
 
Brith Andersson informerade om deltagande vid SBKs organisationskonferens, där hon 
höll en föredragning med rubriken ”Oacceptabelt beteende. Hur hanteras det?”. 
 
§ 8 BPH – arbetsgrupp 

a) Revidering av beskrivarutbildning och förvaltningsplan för BPH 
Ken Lundahl informerade om förda diskussioner vid det förvaltningsmöte 
avseende BPH som har hållits. Vid mötet, som syftade till att ta fram en 
långsiktig förvaltningsplan för BPH och planera för framtida ledarskap, deltog, 
förutom Ken även Curt Blixt, Ulf Uddman och Helena Frögéli. Ett antal förslag 
från Arbetsgruppen stod på agendan innebärande bl a förslag att studieplanen 
för beskrivarutbildningen delvis revideras, att Lärargruppen för BPH läggs ned 
och att nya handledargrupper ska knytas till arbetsgruppen.  
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Då den reviderade utbildningsplanen gäller från 2019 föreslår arbetsgruppen 
KHM att medel söks för utbildning av beskrivare och de nya 
handledargrupperna.  

KHM ställde sig positiva till redogörelsen och föreslagna åtgärder. 

Den föreslagna revideringen av utbildningsplanen för beskrivarutbildningen 
fastställdes av KHM. 

KHM uppdrog vidare arbetsgruppen att komplettera studieplanen med 
ekonomisk information avseende kursavgift mm. 

KHM beslutade att ansöka om 100 000 kr från SKK/CS för utbildning av 
beskrivare och handledare 
 

b) Minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 11- 2018, 1-2019-, 2-2019 
och 3-2019 fanns bifogat dagordningen och gicks igenom av Ken Lundahl. 
Nedanstående beslut tagna av arbetsgruppen för BPH fastställdes av KHM.  
 

1- Vilande auktorisation av beskrivare Anna Bergvall förlängs till 2020-02-20 
2- Avauktorisation med omedelbar verkan av testledare Veronika von Ahn, 

Timrå BK. 
3- Avauktorisation av testledare Susanne Lindholm, Nordmaling. 
4- Avauktorisation av testledare Liselott Nilsson, Aneby BK, att gälla från 

2019-01-17. 
5- Avauktorisation av testledare Erika Redin, Lines hundskola att gälla från 

2019-01-25. 
6- Vilande auktorisation av testledare Rose-Marie Mårtensson, Blekinge KK 

till 2020-01-25. 
7- Vilande auktorisation av beskrivare Helena Sirén, SKK, till 2020-01-25 
8- Helena Sirén har på grund av tidsbrist sagt upp sig från tjänstgöring i 

Lärargruppen för BPH. BPH-gruppen tackar för de insatser Helena utfört 
på ett utomordentligt sätt. 

9- Utbildningsgrupp utsedd ”Franska gruppen”, för genomförande av BPH-
utbildning i Frankrike, bestående av Catharina Brandsten, 
sammankallande och kontaktperson för Franska Kennel Klubben, Anne-
Chaterine Edoff och Ninni Ottevald. Franska gruppen rapporterar till AG-
BPH. 

10- Nedläggning av Lärargruppen för BPH, detta med anledning av 
omorganisationen av den centrala arbetsinsatsen. 

KHM tackade samtliga funktionärer och lärargruppen för deras insatser inom BPH 
 

 
c) KHM diskuterade vidare hur man i framtiden ska säkerställa att de funktionärer 

som utbildas blir kvar som beskrivare och testledare. Inom Ag-BPH har kontakt 
tagits med samtliga arrangörer för att efterhöra deras önskemål och behov. Ag-
BPH avser att jobba vidare med den information som framkommit. 
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d) KHM konstaterade att om behov finns kan antalet arrangörer/banor utökas till 
fler än de 31 som i dagsläget finns, då efterfrågan av BPH-tillfällen inom vissa 
regioner är högre än tillgången. Tillgängligheten för BPH-tillfällen diskuterades 
och KHM uttryckte en önskan om att hundägare enklare ska hitta lediga 
tillfällen. Lotta Olsson uppdrogs att kontakta SBK med förfrågan om BPH-
tillfällen kan utannonseras i SBK Tävling. 

 

Inköp av fler BPH banor diskuterades. KHM uppdrog till Curt Blixt att köpa in 
fem stycken banor. Dessa ska sedan förvaras på SKKs lager innan vidare 
försäljning. 

 
e) Förfrågan från rasklubbar, med färre än 200 st BPH-beskrivna hundar, hade 

inkommit med önskan om att erhålla information motsvarande den i 200-
analyserna för BPH.  

KHM konstaterade att klubbar, oavsett antal beskrivna hundar inom aktuell 
ras, kan kontakta SKKs Mentalpool, skk.se/mentalpoolen, för 
föreläsning/diskussion kring rasspecifik sammanställd BPH-statistik. KHM 
noterade dock att statistiken blir mer osäker vid lågt antal beskrivna hundar. 
KHM konstaterade vidare att Mentalpoolen bör synliggöras tydligare. Åsa 
Lindholm uppdrogs att ta fram ett förslag till informationsbrev om 
Mentalpoolen och BPH till målgruppen ”klubbar med 100 eller fler BPH-
beskrivna hundar”. 

KHM har sedan start haft som mål att BPH-resultaten ska komma special- och 
rasklubbar till godo och användas. Exempel på det är de 200- och 500-analyser 
som tas fram av kommittén. KHM konstaterade att det vore värdefullt att få 
återkoppling från klubbarna om de finner informationen användbar och 
eventuellt övriga synpunkter på den, t ex nivå och svårighetsgrad. KHM 
beslutade att uppdra till Ag-BPH att ta fram en utvärderingsenkät som kan 
ställas till klubbarna. 

 
§ 9 Mentalindex-arbetsgrupp 

a) Kristina Duvefelt rapporterade från informationsmöte gällande ett pilotprojekt 
för mentalindex baserat på Mentalbeskrivning hund, MH,  som hållits med SBK 
och representanter från aktuella rasklubbar. Mötet hölls i positiv anda med 
intressanta diskussioner. Minnesanteckningar och presentationer från mötet 
fanns bifogat.   
 

b) Förslag om budget för fortsatt arbete inom pilotprojekten förelåg. KHM 
beslutade att godkänna budgeten och att pengarna tas från kommitténs 
medel i utvecklingsfonden. 
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c) Mentalindexgruppens sammansättning diskuterades. Kristina Duvefelt, 

sammankallande i gruppen, uppdrogs att se över detta. 
 
§ 10 Utbildningar 
Utvärdering fanns bifogad från höstens distansutbildning Mera mentalitet. 
KHM noterade informationen och uttryckte sin uppskattning av att utbildningen 
kommit igång. 
 
§ 11 Information från ledamöter 
Ordförande: Deltagit på specialklubbs konferensen 2-3 februari där hon 
representerade KHM. Helena Frögeli hade satt samman en utmärkt presentation av 
KHM , stort tack. 
 
Ulf Uddman: Har framfört önskemål om mer information om BPH i Hundsport. 
Internationellt är det ständigt återkommande om förbud av vissa raser. 
 
Åsa Lindholm: Informerade om att hon och Curt Blixt skriver på texter till den nya 
digitala delen av beskrivarutbildningen. Dessa texter är allmänorienterade om 
beteendeegenskaper inom BPH. Texterna ska presenteras vid vårens BPH-konferenser 
för input från beskrivarkåren. 
 
Följande dokument fanns bifogade till dagordningen: Att beskriva hundars mentala 
egenskaper och Att tolka BPH din guide 2018. KHM tackade för informationen. 
 
 
§ 12. Till KHM för kännedom 

a) För kännedom fanns de 500 analyser och uppdaterade 200 analyser som gjorts 
för amerikan staffordshire terrier, golden retriever, labrador retriever, nova 
scotia duck tolling retriever, rhodesian ridgeback och staffordshire bullterrier. 

 KHM tackade för informationen. 
 

b) Forskningsrapport , Noise sensivity in 17 breeds. 
KHM noterade informationen. 
 

c) 2019 International Working Dog Conference 
Denna årligen återkommande konferens kommer i år att anordnas i Upplands 
Väsby 1-6 september. Ulf Uddman informerade om konferensen som gäller 
arbetande hundar. Föredragande deltagare från Sverige kommer bl a att vara 
Erling Strandberg, Kent Svartberg och Åke Hedhammar. Konferensansvarig Erik 
Wilson efterlyser postermaterial till konferensen som kan vara av intresse för 
deltagarna. 

 
d) För kännedom fanns Öppet brev till collie klubbens styrelse.  

KHM noterade informationen. 



  

SKK/KHM nr 1-2019 
2019-02-07 

Sida 6/7 
 
 

 
 

e) Lathund regelrevidering 
SKKs prov och tävlingskommitté, PTK, har tagit fram en lathund för 
regelrevidering vilken fanns bifogad till dagordningen. KHM tackade PTK för ett 
utmärkt dokument. 
 

 
 
§ 13.  Protokoll och protokollsutdrag 

a) SKKs centralstyrelse, CS, 5 2018 
KHM noterade informationen. 
 

b) SKKs avelskommitté, AK, 5 2018 
KHM noterade informationen. 
 

c) SKKs Utbildningskommitté, UK, 1 2019 
KHM noterade informationen. 
 

d) Protokollsutdrag, UK 1 2019, § 18 Distansutvecklingssprojekt 
KHM noterade informationen. 
 

e) Protokollsutdrag, UK 1 2018, § 22 Ansökan om medel ur investeringsbudgeten 
KHM noterade informationen. 
 
§ 14.  Övriga ärenden 

a) Redovisning av VU beslut. 
Verkställande utskott i SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har den 22 
januari 2019 beslutat att  ansöka om 125 000 kr ur SKKs Utbildningskommittés 
investeringsbudget för distansutbildningar. Dessa medel ska användas för 
slutförande av den webbaserad beskrivarutbildningen gällande 
beteendeegenskaper för BPH som påbörjades under 2018.  
UK beslutade vid sitt möte 1 2019 att bevilja ansökan, se ovan § 13 e). 

 
 

§ 15. Datum för nästkommande möten 
Nästa möte är den 7 maj. Övriga föreslagna datum för resterande möten under året 
diskuterades och uppdrogs till Maritha Östlund-Holmsten och Lotta Olsson att 
inkomma med nya förslag på mötesdatum. 
 
§ 16.  Beslut i under sammanträden behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokoll är justerat. 
Inga beslut befanns falla under denna paragraf. 
 
§ 17.  Mötets avlutande 
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Ordförande tackade alla deltagande och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
 
Maritha Östlund-Holmsten Ken Lundahl 
 
Det justerade protokollet redovisar vd som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKk/CS 

 
 

 
 

 
 
 
 


