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SKK/KHM nr 2-2013
2013-04-10
§ 20 - § 38

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2013-04-10.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Mats Stenmark (ordf), Liz-Beth Liljeqvist t.o.m. § 28 b, Ken Lundahl t.o.m. § 29,
Maritha Östlund-Holmsten
Adjungerade:
Curt Blixt, Katja Grandinsson, Helena Frögéli, Ulf Uddman, Åsa Lindholm
Återbud
Cilla Hamfelt, Helena Skarp, Brith Andersson
Protokoll
Nina Karlsdotter

§ 20 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 21 Val av justeringspersoner
Marita Östlund-Holmsten utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 22

Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 23

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll, 1-2013, lades med godkännande till handlingarna.
§ 24

Resultatrapporter

Förelåg resultatrapporter för perioden december 2012 och januari-mars 2013, vilka
föredrogs av ordförande.
KHM noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna.
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§ 25

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)
a) Framtida BPH arrangörer
Diskussioner fördes rörande framtida arrangörer för att täcka upp landet
geografiskt.
Ken Lundahl påpekade att RAS-dokumenten i vissa raser låser fast MH i
stället för BPH. Frågan bör föras vidare till SKK/AK för ett uttalande.
Kommittén ansåg att alla erfarenheter betr. mentalitetsarbete som finns i
organisationen ska tas tillvara då det borde underlätta vid utbildning till
funktionärer för BPH.
KHM beslutade att ge Helena Frögéli i uppdrag att kalla samman
uttagningsgruppen och Ulf Uddman för ett diskussionsmöte i frågan.
b) KF dokument – BPH för alla raser
Förelåg PM BPH för alla raser upprättat av Helena Frögéli.
KHM beslutade att ge Ulf Uddman och Mats Stenmark mandat att
komplettera dokumentet med senaste utbildningen.
c) BPH film
Förelåg dokumenten Filmplanering och Planeringsförutsättningar. Curt Blixt
föredrog bakomliggande diskussioner. Målgrupperna är flera, riktar sig både
till de oinvigda och även till de mer vana och innehållet har två delar, en
mer säljande och informationsrik del och en del där en hund följs genom
banan.
KHM beslutade att stödja planeringen och anser att det borde vara väl
investerade pengar.
d) Utvärdering av BPH
Förelåg rapport från Kenth Svartberg rörande utvärdering av BPH – första
året med BPH.
Curt Blixt påpekade att det är en del försiktiga uttalanden då hundantalet
inte är så stort.
Katja Grandinsson delgav sina erfarenheter bl.a. från collie-projektet. För
att kunna skatta arvbarheter med acceptabel säkerhet brukar det behövas i
storleksordningen 350-400 beskrivna hundar i en ras.
På fråga om MH och BPH är likvärdiga när det gäller arvbarhetsskattningen
svarar Katja att det för närvarande är svårt att bedöma men att intrycket är
sådant att det finns förutsättningar för detta.
I rapporten framgår att vi får betydligt fler personlighetsdrag med BPH än
med MH. Kopplingen till vardagsbeteende är stark i BPH.
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Det förekommer en del variationer på grund av de olika raserna men
utvärderingen pekar inte på något direkt negativt.
KHM ansåg att denna typ av utvärderingar behöver fortsätta.
Frågan väcktes om hundägare som genomfört BPH med sin hund har märkt
några kvarvarande effekter. KHM ansåg att systematisk insamling av
intrycken från hundägare som gjort BPH bör ske.
KHM beslutade att Helena Frögéli och Åsa Lindholm med hjälp av kansliet
tar fram en webbaserad enkät.
När det gäller diskussionerna vid förra mötet rörande eventuella
förändringar i rapporteringsunderlaget så har IT-avdelningen sagt att det
inte är möjligt med förändringar i nuläget förutom mycket marginella saker.
Ulf Uddman meddelade att när öppning för nya ändringar sker så kommer
KHMs önskemål att beaktas.
e) Långsiktig plan rörande utveckling av BPH
Förelåg långsiktig plan BPH – 5 år.
Curt Blixt föredrog ärendet och pekade på att med den föreslagna planen så
kan vi från år 2017 ha en kapacitet att beskriva 3 000 hundar per år och en
bedömd verklig kapacitet år 2018 ca 4 000 hundar.
KHM beslutade att ge Ulf Uddman och Mats Stenmark i uppdrag att
fundera över argument och konsekvenser med anledning av den långsiktiga
planen inklusive budget.
Fråga om BPH som titel dök upp – KHM beslutade att ge Ulf Uddman i
uppdrag att se över konsekvenserna.
f) Hur föra erfarenheter av BPH vidare i organisationen?
Liz-Beth Liljeqvist väckte frågan och syftade på hur man kan delge blivande
och auktoriserade domare, KHMs erhållna erfarenheter rörande egenskaper
och beteenden.
Diskussioner fördes i frågan och ett par förslag nämndes, bl.a. att använda
webbutbildning. CS har också uttalat att SKK ska gå över till mer
digitaliserad utbildning.
På Ken Lundahls förslag beslutade KHM att sända HS-Special till beskrivare
och testledare.
KHM beslutade vidare att ge Ken Lundahl i uppdrag att fundera över
eventuella profilkläder till beskrivare och testledare.
§ 26

Kvalitetssäkring av hundtjänstföretag/SKK som leverantörsförening

Förelåg PM rörande Kvalitetssäkring av hundtjänster och ett exempel på en webbsite.
KHM konstaterade att det var ett bra och utförligt diskussionsunderlag.
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KHM kom fram till att den dag SKK ska ta det här steget måste även resurser satsas på
detta.
§ 27

Inför Kennelfullmäktige (KF)

Förelåg för kännedom till CS avlämnad rapport rörande prioriterade områden ur
verksamhetsplanen och givna uppdrag från KF 2011.
Inga motioner har inkommit som berör KHM.
Förslag till verksamhetsaktiviteter och budget för dessa för 2014-2015 ska föreläggas
CS vid dess möte i juni.
-

Fortsätta vidareutvecklingen och utökande av antal arrangörer för Beteendeoch personlighetsbeskrivning hund, BPH

-

Kvalitetssäkra BPH genom t.ex. digitala aktiviteter och återträffar för
funktionärer

-

Vidareutveckla rapporteringen kring BPH i SKK Avelsdata

-

Arbeta för att BPH får fortsatt medial uppmärksamhet på SKKs webbplats och i
organisationens tryckta publikationer

-

Påbörja utvecklingen och implementeringen av ett digitalt utbildningspaket
avseende hundars mentalitet

-

Vara SKKs Avelskommitté behjälplig i klubbars arbete med mentalitet inom
ramen för de rasspecifika avelsstrategierna, RAS

-

Initiera utbildningen av mentalitetshandledare att bistå special- och rasklubbar
i deras arbete

-

Förutsatt att medel skjuts till från myndighet fortsätta verksamheten kring
assistanshundar även efter 2014

Vad gäller sociala tjänstehundar ser KHM det viktigt med en kvalitetssäkring av
verksamheten men att SKKs insatser blir mycket beroende av vilka resurser som
samhället avsätter.
Under paragrafen konstaterades även att BPH kan vara ett lämpligt ämne för
workshop vid KF; - Vad har hänt? – Utvärderingen - Nya arrangörer
Proposition till KF:
-

Ny policy – Relationen människa-hund, att ersätta dressyrpolicyn
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KHM beslutade att ge Ulf Uddman och Mats Stenmark i uppdrag att upprätta budget
för verksamheten 2013-2014.
§ 28

Information
a) Ordförande
--b) Ledamöterna
Maritha Östlund-Holmsten rapporterade från RAS/RUS-konferens. Collieprojektets mentalindex diskuterades bl.a.
c) VD
Förelåg två protokoll från möten med Assistanshundsrådet. Bl.a. har
måldokument för alarmerande hund, diabetes resp. epilepsi diskuterats där
man kunnat konstatera att man behöver ytterligare information och
läkarkontakter för att kvalitetssäkra utbildningen.
Den 14 maj 2013 kommer ett L-test att genomföras i SKKs regi på
Hundudden.
d) Sekreteraren
Information och demonstration av den digitala pärmen, vilken kommer att
användas från nästa möte.
e) Adjungerade
Katja Grandinsson rapporterade att hon för närvarande undersöker hur
man kan inkludera korthårs-collie i collie-projektet.
f) Övrigt
---

§ 29

Bestämmelser för korning

Förelåg den reviderade versionen av ”Bestämmelser för korning”.
KHM beslutade att godkänna justeringarna i dokumentet.
Om SBK vid sin kongress kommer att besluta jämställa MH och BPH kan det föranleda
konsekvensändringar i dokumentet.
§ 30

Mentalitetsboken

Bordlades till nästa möte.
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§ 31

Information om oacceptabelt beteende

Ingen redovisning rörande oacceptabelt beteende förelåg.
Uppdraget att utforma ett utkast till lathund rörande hantering av oacceptabelt
beteende bordlades.
§ 32

Inkomna skrivelser

Inget inkommit.
§ 33

Protokoll

Förelåg CS protokoll 1-2013.
KHM noterade protokollet.
§ 34

Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer

Inget inkommit.
§ 35

Övrigt

a) Beslut från UKK
Förelåg för kännedom beslut från UKK där man tillskrivit tikägare och berörd
hanhundsägare med anledning av att SKK noterat att tiken är HD & ED röntgad
samt MH testad efter parning.
KHM konstaterar att det finns brister i hur information vidarebefordras ut i
organisationen och att det föreligger samma informationsansvar för hela
organisationen rörande t.ex. hälsoprogram, bestämmelser runt MH och BPH
o.s.v.
b) Information från Tävlingsavdelningen
Förelåg för kännedom dokument angående inbjudan av ej svensk domare att
döma vid prov/tävling i Sverige.
c) Ny policy – relationen människa-hund
Helena Frögéli rapporterade om de reaktioner som inkommit från SKKs övriga
kommittéer i frågan. Förelåg nytt förslag på skrivning.
KHM beslutade att anta skrivningen med tillägg av ordet ”otillbörlig” i sista
meningen mitt på sidan före rubriken hantering/uppfostran/grundläggande
kunskap, samt
att därmed tillställa CS dokumentet.
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d) Nyhetsbrev
Kommittén diskuterade mottagare av Nyhetsbrevet samt första brevets
innehåll.
§ 36 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats
och/eller i Nyhetsbrev
KHM beslutade att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan
protokollet är justerat. Avseende punkter för publicering på SKKs webbplats hänvisas
till Åsa Lindholms referat som skickas till SKKs marknadsavdelning.
§ 37

Nästa möte

KHMs nästa möte avhålls på SKKs kansli tisdagen 4 juni 2013, kl. 10:15 – 16:00 ca
§ 38

Avslutning

Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och
avslutade därefter mötet.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.
Vid protokollet:

Nina Karlsdotter
Justeras:

Mats Stenmark

Maritha Östlund-Holmsten

Ordförande

Justerare

