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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, 
KHM, 2020-01-29. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl, Stefan 
Hellström och Patric Ragnarson. 

Adjungerade: 

Curt Blixt (via telefon), Åsa Lindholm, Erling Strandberg, Helena Frögéli (delar av mötet) 
och Helena Skarp 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 
 
 

§ 01 Sammanträdets öppnande 

Kommitténs nya ordförande Anna Fors Ward hälsade ledamöter och adjungerade 
välkomna till årets första möte och en ny period av kommittéarbete. Kommittén 
genomförde en presentation av de närvarande innan ordförande förklarade mötet 
öppnat.   
 

§ 02 Val av justeringsperson 

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 03 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att fastställa dagordningen.  

 

§ 04 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll 4-2019. Ett par redaktionella justeringar gjordes 
innan protokollet lades till handlingarna.   
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§ 05  Ekonomiska rapporter 

Kommittén gick igenom den sammanställda ekonomiska rapporten för KHM för 2019. 
Bokslutet är inte klart än och ett antal kostnader kommer att tillkomma på kommitténs 
resultatrapport. KHM kunde konstatera att resultat ändå kommer att rymmas väl inom 
budgeten för 2019.  

 

§ 06  Bordlagda ärenden 

Program för BPH-filmer 
Vid tidigare möte har KHM diskuterat hur man på ett bättre sätt kan ladda upp 
filmer och material till exempel i samband med utbildning av nya BPH-
beskrivare. I dagsläget tar det orimlig tid i anspråk för de inblandade.  
Anna Qvarfort hade tittat på en möjlighet att använda Google som alternativ till 
nuvarande verktyget Dropbox men det föreligger fortfarande behov av att ta 
fram en helhetslösning som fungerar.  

KHM beslutade att Anna Fors Ward och Cilla Hamfelt ska höra efter med sina 
kontakter som kan ha kunskap i frågan. Frågan tas upp igen på nästkommande 
kommittémöte.  

 

§ 07  KHMs verkställande utskott 

KHM beslutade att kommitténs verkställande utskott för perioden 2020-2021 ska 
utgöras av Anna Fors Ward, Cilla Hamfelt och Ken Lundahl.  

 

§ 08 Extern utvärdering av BPH 

SKKs kennelfullmäktige beslutade år 2013 att en extern utvärdering av BPH skulle 
göras av utomstående experter som inte har varit med i framtagandet av 
beskrivningen. Syftet var att kvalitetssäkra och säkra trovärdigheten av BPH.  

Björn Forkman, forskare vid Köpenhamns universitet, tillfrågades för uppdraget för en 
tid sedan. I början av 2020 inkom ett projektförslag för utvärderingen från Björn 
Forkman och Amanda Spraggon. Det angivna syftet med utvärderingen av BPH är att 
undersöka hur väl beskrivningen återger hundens beteenden i vardagen, hur 
hundägare och uppfödare använder BPH, vilka styrkor och svagheter som de menar att 
BPH har och slutligen vilken effekt olika yttre omständigheter har på BPH. 

KHM gick igenom projektförslaget och diskuterade innehållet. I förslaget finns MH 
nämnt bland annat som en jämförelsefaktor vilken kommittén önskar tas bort då det 
ursprungliga uppdraget syftade till att utvärdera endast BPH. KHM kan inte se något 
värde i en jämförelse mellan beskrivningarna.  

KHM tackade så mycket för förslaget från Köpenhamns universitet och önskar att 
utvärderingen sker under 2020 i enlighet med den redovisade tidsplanen. Kommittén 
beslutade att uppdra åt Erling Strandberg att ta en kontakt med Björn Forkman för att 
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diskutera hur redan samlad data utifrån enkäten C-BARQ kan användas eller om det är 
lämpligt med insamling av ny data för att få ett mer aktuellt underlag för utvärdering.  

 

§ 09 Delegeringsordning 2020-2021 

KHM gick igenom kommitténs delegeringsordning för perioden 2020-2021. Den 
innehåller kommitténs arbetsuppgifter och specifika uppdrag från KF 2019 som KHM 
ska arbeta med. Stora delar av arbetsuppgifterna är desamma som tidigare period och 
speglar kommitténs kontinuerliga arbetsområden där rutiner finns för att bedriva 
verksamheten.  

Några punkter föranledde extra diskussioner av mötet. Kommittén ska bland annat 
följa den nationella och internationella forskningen inom sitt område. För att detta ska 
ske på ett smidigt sätt framöver uppdrogs Erling Strandberg att förmedla 
forskningsartiklar inom hundens mentalitet till resten av KHM. Stefan Hellström 
uppdrogs gå igenom de utskickade artiklarna inför kommitténs möten och meddela 
övriga ledamöter om extra relevant innehåll. 

KHM diskuterade de nya punkterna som rör SKKs marknadsavdelning och SKKs IT-
avdelning. Kommittén önskar även fortsättningsvis kunna sprida sitt budskap i 
Hundsport Special och genom nyhetsbrev och artiklar, både till hundägare generellt 
och till olika funktionärsgrupper. Kommittén hoppas även att man, vid eventuella 
förändringar som involverar någon form av IT-stöd, ska kunna ha ett så smidigt 
arbetsflöde som möjligt. 

KHM noterade att uppföljning av erfarenheter av privata arrangörer av BPH ska följas 
upp och att kommittén ska verka för en ökad tillgänglighet till beskrivningar för 
personer med olika typer av funktionsnedsättningar. KHM kommer eventuellt att be 
om mer utförlig information om dessa uppdrag. 

I övrigt ser KHM i sin uppdaterade konstellation fram emot en produktiv period med 
delegeringsordningen som vägledning. 

 

§ 10 MT-domarkonferens 

Under 2017 beviljades Svenska Brukshundklubben, SBK, ekonomiskt bidrag för att 
genomföra konferens för mentaltestdomare 2019. 2018 beslutade KHM att tillåta att 
bidrag utbetalas till specialklubben även om konferensen delades upp och två av de tre 
tillfällena hålls under 2020. Redovisningen för konferenserna ska dock ske genom en 
samlad skriftlig redovisning av konferensinnehåll såväl som ekonomisk redovisning. 

Till dagens möte hade KHM mottagit en ansökan från SBK att få använda det 
ekonomiska bidraget även om samtliga konferenstillfällen för MT-domare kommer att 
genomföras under våren 2020.  

KHM tog del av specialklubbens motivering till förfrågan och såg inga hinder att 
tillmötesgå önskemålet. 
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KHM beslutade därmed att bevilja att bidrag enligt tidigare beslut (KHM 3-2018) ska 
gälla även om samtliga konferenstillfällen genomförs under våren 2020. 

 

§ 11 Regelrevidering inför 2022 

KHM gick igenom tidsplanen för den kommande regelrevideringen av SKKs allmänna 
och särskilda regler för prov och tävling. KHM ansvarar för regler för BPH och de 
allmänna regler som gäller för all prov- och tävlingsverksamhet inom SKK återfinns 
även i dessa regler.  

Kommittén ska under 2020 gå igenom både de allmänna och de särskilda reglerna för 
BPH med fokus på de särskilda reglerna.  

KHM ansvarar även för Regler för Mentalbeskrivning Hund och Regler för korning. 
Dessa regler brukas av SBK som även arbetar med revideringen. KHMs sekreterare 
kommer att ta kontakt med specialklubben för att uppdatera sig om läget inför den 
kommande revideringen. 

 

§ 12 Framtida arbete med BPH 

KHM gick igenom statistik över antal genomförda BPH uppdelat på raser och år sedan 
starten 2012. Antalet BPH-beskrivna hundar per år har ökat över tid och många 
klubbar arbetar bra för att inspirera hundägare och uppfödare att genomföra 
beskrivningen med sina hundar. Rhodesian Ridgebackklubben lyftes fram som ett 
föredöme i arbetet med BPH i allt från lättfattlig information till hundägare till 
framtagande av texter som beskriver rasens mentalitet.  

I sammanhanget diskuterade KHM de så kallade 500-analyserna som hittills har tagits 
fram för raser som har över 500 BPH-beskrivna hundar. Frågan om detta stora och 
kostsamma arbete ska fortgå diskuterades ingående på mötet och kommer att 
fortsätta att diskuteras av kommittén under våren. Samtidigt som dessa analyser tas 
fram arbetar KHM med ett pilotprojekt för index för mentalitet. Projektet är viktigt och 
tar mycket resurser i anspråk.  

 

 § 13 Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteende 

För ca fem år sedan startade KHM ett projekt med syfte att hitta en modell för hur 
rasers mentalitet kan beskrivas och definieras.  Ett antal klubbar har utifrån detta tagit 
fram dokument där rasens mentalitet beskrivs som kan användas som verktyg för 
klubbarna när de diskuterar mentalitet. KHM tycker att det är dags att verktyget sprids 
till ytterligare raser. För att arbeta vidare med projektet beslutade kommittén om en 
ny arbetsgrupp bestående av Anna Fors Ward, Patric Ragnarson och Stefan Hellström.  

Tidigare har KHM diskuterat att ta fram en större enkät att skicka ut till hundägare för 
att tillföra information till projektet. Kommittén beslutade att avstå från att ta fram en 
enkät och väljer att arbeta med det redan framtagna materialet tills vidare.   
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§ 14 Uppdragslista 

KHM beslutade att uppdra till sekreteraren ska ta fram en ny typ av uppdragslista som 
tydligt visar uppdrag, ansvarig från kommittén samt start- och slutdatum för 
uppdraget.  

 

§ 15 Oacceptabelt beteende 

KHM gick igenom erhållen redovisning av hundar rapporterade för oacceptabelt 
beteende under 2019. 

En av KHMs arbetsuppgifter är att följa SKKs arbete med hundar som rapporteras för 
oacceptabelt beteende. Kommittén är enig om att man behöver bättre verktyg för att 
kunna utföra den uppgiften och uttalade därför önskemål om att få tillgång till en 
sorterbar fil över rapporterade hundar under de senaste fem åren. KHM har idag inte 
tillgång till de rapporterade hundarnas identitet vilket det heller inte finns behov av 
men ett önskvärt tillägg till dagens information är födelsedatum på hundarna. För att 
informationen ska kunna följas på ett adekvat sätt önskar kommittén även få reda på 
antal starter per ras på stambokförd aktivitet samt möjlighet att ta ut handlingar när 
det är befogat.  

I sammanhanget diskuterade KHM även möjligheten att få ta del av statistik över 
”mentalnollor” under de senaste fem åren.   

Kommittén vill få tillgång till material för att göra en kartläggning och därefter besluta 
hur eventuellt fortsatt arbete ska se ut.  

 

§ 16 BPH 

a) Arbetsgruppen för BPH 

Arbetsgruppen (Curt Blixt, Catharina Brandsten, Ken Lundahl, Helena Frögéli 
och Ninni Ottervald) har sedan dess bildande det delegerade ansvaret att sköta 
den löpande verksamheten för BPH. Arbetsgruppen för regelbundna 
minnesanteckningar som finns med på KHM kommittémöten. I fortsättningen 
ska minnesanteckningarna gå ut till hela kommittén när de är klara.  

Arbetsgruppen för BPH önskar hjälp från Utbildningsavdelningen att 
strukturera upp BPH i webbplattformen PingPong. Informationen på 
plattformen behöver uppdateras och gammal information behöver rensas bort. 
Ken Lundahl är arbetsgruppens kontaktperson för uppdraget. 

Arbetsgruppen lyfte frågan om BPH i Frankrike för diskussion i kommittén. 
Frankrike har visat stort intresse för BPH sedan tidigare och har även översatt 
BPH-dokumenten till franska. Det var dock länge sedan arbetsgruppen hörde 
något från den franska projektgruppen.  

KHM konstaterade att projektet för arbetsgruppens del får ligga vilande till 
Frankrike tar kontakt.  

b) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan den 12 november 2019 
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 Arbetsgruppen för BPH har beslutat  

 om avauktorisation som testledare av Emma Ottosson, Petra Plumridge 
och Linda Lidslot 

 om vilande auktorisation som testledare för Rosie Gernelin, Stefan 
Hellström och Cilla Cannerheim 

 om avauktorisation som beskrivare av Krister Wall  

 om vilande auktorisation som beskrivare för Matilda Ström  

 KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut. Kommittén tackade BPH-
funktionärerna för genomförda insatser.  

 

§ 17 Mentalindex 

Arbetsgruppen för mentalindex rapporterade om det pågående arbetet. Gruppen har 
sedan senaste kommittémötet arbetat för att knyta ytterligare en ras och special-
/rasklubb till pilotprojektet inom mentalindex. Arbetsgruppen ska tillfråga ras- och 
specialklubben för briard.  

Man arbetar vidare med de texter som på ett mycket lättfattligt sätt ska ge uppfödare 
och hundägare information om vad mentalindex är och hur det kan användas som ett 
bra avelsverktyg.  

KHM beslutade att Stefan Hellström ska ingå i den befintliga arbetsgruppen.  

 

 § 18 Utbildning 

a) Förslag till KHM – korta webbkurser 

KHM beslutade att bordlägga frågan till kommande kommittémöte. 

b) Utvärdering Hundens beteende och Mera mentalitet 

KHM tog del av utvärderingar genomförda efter höstens webbutbildningar på 
tema mentalitet. 65 % respektive 81 % har genomfört utbildningen med 
godkänt resultat.  

KHM ser att utbildningsformat och handledare är uppskattade. Kommittén vill 
arbeta för att utbildningarna ska få en bredare spridning och vara lättare att 
hitta på SKKs webbplats. KHM önskar även att kommitténs arbetsgrupps 
föreslagna text för att presentera utbildningarna läggs in på skk.se.  

 

§ 19 Information från ledamöter och adjungerade 

Cilla Hamfelt arbetar med utbildning och kalibrering för FB-r-beskrivare.  

Erling Strandberg informerar kommittén om ett projekt på SLU som kommer att pågå 
under 2020 och syftar till att bygga upp en bild av en hel generation hundar i landet 
genom insamlande av information från hund och hundägare.  
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Helena Frögéli meddelade att ”Collieutredningen” är färdigställd, överlämnad och 
redovisad. 

 

§ 20 Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer 

 KF 2019 

 CS 7-2019 

 FCI Europe section General Committee Minutes december 2019 

Kommittén noterade protokollen och lade de därefter till handlingarna. 
 

§ 21 Till KHM för kännedom 

 Utdrag från RR-Nytt 2019 

 BPH-bladet 3  
 

KHM tog del av ovanstående 

 

§ 22 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 12 maj 2020. 
 

§ 23 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Anna Fors Ward tackade KHM för ett mycket positivt och konstruktivt 
första möte. Mötet avslutades.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

Justeras     Justeras  

 

 

 

Anna Fors Ward,    Ken Lundahl 
ordförande      
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


