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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten (ordf.), Stefan Björkman, Anette Erlandsson, Liz-Beth 
Liljeqvist, Ken Lundahl och Susanne Vähäniitty 

Adjungerade: 

Brith Andersson (delar av mötet), Curt Blixt, Helena Frögéli, Cilla Hamfelt, Åsa 
Lindholm och Ulf Uddman (delar av mötet) 

Frånvarande: 

Sofia Malm och Katja Nilsson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 

§ 20 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet öppnat.  
 

§ 21 Val av justeringsperson 

Susanne Vähäniitty utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 22 Fastställande av dagordning 

Kommittén noterade ett sent inkommet ärende till dagordningen och konstaterade 
även att justeringar i punkternas ordning skulle vara nödvändiga då vissa adjungerade 
närvarade endast delar av tvådagarsmötet. Med dessa noteringar fastställdes 
dagordningen. 

 

§ 23 Föregående protokoll 

Protokoll nr 1-2014 från KHMs sammanträde 2014-01-29 förelåg.  
 

SKK/KHM nr 2-2014 
2014-02-27--28 
§ 20 - § 35 
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KHM kunde konstatera att delar av kommitténs arbete till och från förutsätter att det 
finns resurser från SKKs IT-avdelning att tillgå för att kunna slutföras.  
 
Med ovanstående kommentar lades protokollet till handlingarna. 

 
§ 24  Bordlagda ärenden 

a) Långsiktig plan för BPH-verksamheten (KHM 1-2014 § 6 d) 

Kommittén gick igenom den plan som är tänkt att gälla för verksamheten inom 
BPH under de kommande fem åren. Helena Frögéli och Curt Blixt redogjorde 
för de aktiviteter som är inplanerade så som utbildningar, återträffar, 
konferenser och kvalitetssäkring.  
 
KHM fokuserade på att planera för den verksamhet som ligger närmast i tiden 
och konstaterade att planeringen inför 2014 års utbildningar pågår. 
 
Med ovanstående notering lade kommittén den långsiktiga planen till 
handlingarna. 
 

b) Beslut om nya arrangörer (KHM 1-2014 § 6 f) 

Det förelåg en förteckning över nya arrangörer, testledare och beskrivare för 
kommittén att ta ställning till. Curt Blixt föredrog hur Antagningsgruppen hade 
arbetat med de inkomna ansökningarna och för att ta fram förteckningen.  
 
KHM beslutade med omedelbar justering att välkomna ytterligare tre klubbar 
som nya arrangörer för BPH 

 Skutsär Brukshundklubb 

 Nacka Brukshundklubb 

 Södra Älvsborgs Kennelklubb 
 

c) Beslut om nya beskrivare för BPH 

KHM beslutade att anta ytterligare 9 personer till beskrivarutbildningen enligt 
Antagningsgruppens förslag och justerade punkten omedelbart. 
 

d) Beslut om nya testledare för BPH 

KHM beslutade att anta 22 personer till testledarutbildningen enligt 
Antagningsgruppens förslag och justerade punkten omedelbart. 
 

e) Samarbete gällande mentalitetsfrågor med special- och rasklubbar  

KHM menade att det i det fortsatta arbetet med mentalitetsfrågor är angeläget 
att i ökande omfattning involvera special- och rasklubbar. KHM ansåg att det är 
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viktigt att ge klubbarna stöd i det mentalitetsarbete som bedrivs och en väg 
skulle kunna vara att bilda en ”mentalpool”. KHM uppdrog till Susanne 
Vähäniitty och Stefan Björkman att formulera mentalpoolens 
arbetsbeskrivning. De fick också i uppdrag att orientera sig om i vilka special- 
och rasklubbar arbetet med mentalitet förefaller mest angeläget. 
 

 
§ 25 BPH 
 

a) Arbetsgrupper för BPH 

Helena Frögéli och Curt Blixt redogjorde för de olika arbetsgrupper som i 
nuläget finns för BPH samt vilken uppgift respektive grupp har.  
 
Antagningsgruppen tar fram förslag till KHM om vilka sökande som ska antas 
till utbildning och tilldelas arrangörskap för BPH 
 
Gruppen för utbildning av testledare och beskrivare samt återträff för 
beskrivare ska planera och genomföra utbildning av testledare och beskrivare 
samt planera och genomföra återträffar för beskrivare. 
 
Gruppen för BPH-film tar fram filmer gällande BPH. Hittills finns två 
färdigställda filmer att användas vid utbildning av BPH-funktionärer och en 
informationsfilm för allmänt intresserade är under produktion.  
 
Gruppen för testledarträffar tar fram program och anordnar återträffar för 
testledare på två platser i landet under 2014. 
 
Rekryteringsgruppen arbetar med att leta upp tänkbara arrangörer och 
funktionärer på platser där BPH ännu inte finns etablerat och arbetar för att nå 
en bra spridning över landet.  
 
Gruppen för projekt i PingPong arbetar med att lägga upp material och 
utbildningar på den webbaserade plattformen PingPong. Materialet används 
vid utbildningar, utvärderingar med mera för BPH-funktionärer.  
 

b) Konferens för testledare 

Curt Blixt föredrog den planering som han tillsammans med Ken Lundahl gjort 
inför 2014 års konferenser för testledare. Konferenserna kommer att hållas 
dels i norra Stockholmsområdet den 8 november och dels i Småland den 15 
november. Ca 30 deltagare kommer att bredas plats vid varje tillfälle och 
konferenserna kommer att vara förlagda till en endagsträff för 
erfarenhetsutbyte och möjlighet att ta upp frågeställningar kring olika moment. 
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c) Informations-/marknadsföringsplan för BPH 

Helena Frögéli föredrog den handlingsplan som tagits fram gällande 
information och marknadsföring för BPH. Kommittén hade möjlighet att se 
kostnader i detalj för informationsmaterial på webb och i tryck samt hur 
kostnaderna för nytryck och revidering löper över innevarande år.  
 
KHM föreslog att tipsa arrangörer om att skicka länken till broschyr för BPH till 
de som anmäler sin hund till en beskrivning för att den som vill ska kunna läsa 
utförlig information inför BPH. 
 

d) Avgifter för BPH 

På förekommen anledning diskuterade KHM den anmälningsavgift som tas ut 
för BPH. På KHM nr 6 2011 § 172 beslutade KHM att rekommendera en 
anmälningsavgift på 500 kr men var tydlig med att påpeka att det står varje 
arrangör fritt att besluta om annan anmälningsavgift. 
 
Anmälningsavgiften på 500 kr är inte längre aktuell och täcker i många fall inte 
de faktiska kostnaderna för att arrangera BPH. Kommittén konstaterade att 
man är medveten om att arrangörernas kostnader skiljer sig åt beroende på till 
exempel om det är en privat, och därmed momspliktig, arrangör, en klubb och 
hur man löser de praktiska arrangemangen. Om arrangören tar ut en 
anmälningsavgift som genererar en vinst föreslog KHM att överskottet 
återinvesteras i verksamheten.  
 
Med anledning av de, med åren ökade, omkostnader och mot bakgrund av 
ovanstående beslutade KHM att den tidigare rekommendationen om en 
anmälningsavgift på 500 kr inte längre ska gälla.  
 
KHM tog även upp ersättningsnormerna för beskrivare, testledare och 
funktionärer men beslutade inte om någon förändring kring dessa.  
 
”KHM nr 6 2011 

§ 172 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)  

b) KHM beslutar att följande minimiersättningar ska gälla: beskrivare erhåller 
750 kr, testledare 600 kr och funktionär 250 kr. Det står respektive arrangör 
fritt att betala ut högre ersättning.” 

 
Efter diskussion om de läsplattor som används vid resultatregistrering vid BPH 
uttalade KHM en rekommendation om att arrangören ska äga läsplattan och 
därmed stå för eventuella reparationskostnader och återinskaffning av nya 
läsplattor. Ett förslag till arrangörerna är att mellan arrangör och funktionär 
upprätta ett avtal som reglerar funktionärsuppdraget då arrangören bekostat 
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utbildningen. Avtalet bör omfatta såväl teknisk utrustning som arrangörens 
förväntningar på funktionärens tjänstgörande. 
 
KHM uppdrog till Ken Lundahl och Stefan Björkman att ta fram ett förslag på 
avtal som arrangörer kan använda sig av.  
 

e) Rekrytering av nya arrangörer 

Den rekryteringsgrupp som ska arbeta med att rekrytera BPH-arrangörer och 
funktionärer har som mål att få en geografiskt god spridning för att 
tillgängliggöra BPH över hela landet. Kommittén ser gärna att fler länsklubbar 
visar intresse för att vara BPH-arrangörer. 
 
KHM beslutade att ta fram en lathund som underlättar för de eventuellt 
blivande arrangörerna att fatta beslut om arrangörskap. Lathunden kan till 
exempel innehålla information om vilka krav som ställs gällande markens 
beskaffenhet, krav på lagerplats för utrustning, en generell kalkyl för personella 
resurser samt kostnader för att arrangera BPH.  
 
KHM uppdrog till Ken Lundahl och Liz-Beth Carlsson Liljeqvist att ta fram ett 
förslag till lathund för att arrangera BPH.  
 
KHM uppdrog till Anette Erlandsson att vara sammankallande i 
Rekryteringsgruppen samt att påbörja arbetet med rekrytering av arrangörer 
på de platser i landet där behov finns. Ett förslag ska vara KHM tillhanda till 
kommittémötet i september.  
 
KHM uppdrog till Ken Lundahl och Anette Erlandsson att ta fram en förteckning 
över geografiskt spridda beskrivare som kan vara behjälpliga med att prata om 
BPH när önskemål kommer från till exempel klubbar. 
 

f) Översättning av BPH-dokument 

En skrivelse hade inkommit med önskemål om ekonomiska medel från KHM för 
att genomföra en språklig översättning från svenska till engelska av dokument 
som finns om BPH. Curt Blixt redogjorde för ytterligare bakgrund till skrivelsen.  
 
KHM uttalade att kommittén kan se nyttan med översättningen av 
dokumenten och ställer sig positiv till att den genomförs men har inga 
ekonomiska medel att gå in och medfinansiera projektet. KHM är gärna 
behjälplig med personella resurser för en eventuell granskning av 
översättningen om så önskas men poängterade att kommittén har förtroende 
för att det blir bra gjort med den kompetens som finns inom projektgruppen. 
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§ 26 Justeringar i regelverket för BPH 

Regelverket för BPH är i ett första steg fastställt för en provperiod från och med 2012-
01-01. Inför provperiodens utgång har Ken Lundahl och Curt Blixt på KHMs uppdrag 
genomfört en allmän översyn av regelverket. 
 
KHM tog del av redovisat underlag och kommittén konstaterade att endast mindre 
behov av redaktionella justeringar förelåg. 
 
KHM beslutade att fastställa de föreslagna redaktionella justeringarna i regelverket för 
BPH, samt att dessa ska gälla retroaktivt från och med 2014-01-01 till och med 2016-
12-31. Därefter ska regelverket följa ordinarie låsningsperioder. Kommande 5-åriga 
låsningsperiod påbörjas 2017-01-01. 
 
KHM förklarade beslutet omedelbart justerat. 

 

§ 27 Ansökan om byte av datum för bidragsberättigad mentalbeskrivarkonferens 

Det förelåg en ansökan från Svenska Brukshundklubben, SBK, att få byta datum för den 
bidragsberättigade mentalbeskrivarkonferens under kommande höst. Det tidigare 
beslutade datumet 13-14 september 2014, från SKK/KHM nr 5-2011 § 156, 
sammanfaller med IPO VM som arrangeras i Sverige för första gången under den 
helgen.  
 
KHM beslutade att tillstyrka SBKs ansökan gällande nytt datum för 
mentalbeskrivarkonferens. Nytt datum för konferensen är således 11-12 oktober 2014. 

 

§ 28 Utbildning 

Ledamöterna diskuterade pågående utbildningsprojekt som kommittén driver eller bör 
initiera. Den mentalitetsutbildning, för vilken det genomförts en pilotomgång, håller på 
att ses över för att sedan tas i bruk. 
 
KHM hade mottagit ett önskemål från Utbildningskommittén, UK, att inkomma med 
förslag på, i första hand, digitala utbildningar där UK kan vara behjälplig. Det finns 
sedan tidigare ett uttalat önskemål om UKs stöd gällande utbildning av handledare till 
den digitala mentalitetsutbildningen samt stöd vid genomförandet och 
marknadsförandet av densamma. 
 
KHM uppdrog till Helena Frögéli och Cilla Hamfelt att ta fram ett ännu mer preciserat 
förslag till vad KHM önskar få hjälp av UK med gällande mentalitetsutbildningen. 
 

§ 29 Nyhetsbrev/kommunikation 

Under 2013 skickades ett nyhetsbrev ut med KHM som avsändare och kommittén 
beslutade nu att ambitionen framöver ska vara att årligen skicka ut två till fyra 
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nyhetsbrev för att informera om KHMs verksamhetsområden. KHM uppdrog till Helena 
Frögéli, Åsa Lindholm och Anna Qvarfort att skapa nyhetsbreven.  
 
Kommittén önskar sprida information om BPH via de nya webbplatser som inom kort 
kommer att lanseras för länsklubbarna och diskuterade hur den informationen skulle 
kunna se ut och anpassas till respektive länsklubb. Helena Frögéli uppdrogs att ta en 
kontakt med SKKs webbmaster för att undersöka hur flödet mellan KHM och 
respektive länsklubbs webbmaster lättast sker.  

 

§ 30  Projekt för framtiden 

a) KHM diskuterade möjliga verktyg för att i framtiden kunna erbjuda hundägare 
ett sätt att samla och ta till vara kunskap om sin hunds mentalitet. 
Ledamöterna lyfte olika förslag som appar och andra digitala verktyg för 
ändamålet. Ulf Uddman informerade om ett verktyg som används av 
Scandinavian Working Dog Institute, SWDI, för typlikt ändamål.  
 
Stefan Björkman uppdrogs att se efter vilka möjligheter som finns i den 
framtagna appen och redogöra för KHM.  
 

b) KHM diskuterade hur man i framtiden kan öka användbarheten av BPH för 
klubbar och uppfödare. Diskussionen omfattade såväl arvbarhetsskattningar 
som mentalindex och lättillgänglig resultatredovisning. 
 
För att komma framåt i frågan beslutade KHM att kontakt skulle hållas med 
SLU, via Ulf Uddman och Sofia Malm. KHM ska även undersöka om det kan 
finnas möjlighet att söka fondmedel för projektet.  
 
I samband med SKKs översyn av IT-verksamheten under 2013 började SKK 
använda sig av en programvara, Data Warehouse, som möjliggör 
sammanställningar av stora datamängder. KHM ska titta närmare på om Data 
Warehouse kan användas för att tillgängliggöra information utifrån 
arvbarhetsskattningar i Avelsdata. 
 

c) KHM diskuterade på vilket sätt man i framtiden kan samverka med andra 
kommittéer i mentalitetsfrågor. KHM lyfte frågeställningar som kan vara 
aktuella att diskutera med SKKs arbetsgrupp för standardfrågor, Kommittén för 
särskilda domaranvisningar och Avelskommittén. 
 
KHMs ordförande har tidigare lyft frågan tillsammans med Avelskommitténs 
ordförande Pekka Olson och de kommer att ha en fortsatt dialog kring 
samverkan.  
 
Maritha Östlund Holmsten uppdrogs att fundera över lämpliga 



  

SKK/KHM nr 1-2014 
2014-01-29 

Sida 8/9 
 
 

 
samverkansformer med ovan nämnda kommittéer och löpande rapportera till 
KHM.  

 

§ 31  Ekonomiska rapporter 

Ekonomisk rapport för KHM januari månad, ekonomisk rapport för BPH januari månad 
och budgetförslaget för KHM 2014-2015 förelåg 
 
Kommittén gick igenom samtliga dokument. Ulf Uddman föredrog KHMs något 
justerade budget vilken inte uppvisade några stora förändringar utan enbart hade 
justerats något då antalet ledamöter i KHM hade utökats med en person från 
föregående år. Därefter lades rapporterna och budgeten till handlingarna. 

 

§ 32  Oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redogjorde för antalet verksamma testpersoner inom oacceptabelt 
beteende. 
 
KHM noterade informationen och uppdrog till Brith Andersson att, för kommittén vid 
nästkommande möte, förevisa en förteckning över de befintliga testpersonerna.  
 
KHM diskuterade vidare att framöver se över informationen om 
rapporteringsförfarandet vid oacceptabelt beteende. Kommittén uppdrog till Stefan 
Björkman, Liz-Beth Liljeqvist, Curt Blixt och Brith Andersson att sammanställa underlag 
för rutiner vid rapportering av oacceptabelt beteende. 

 

§ 33  Uppdragslista/pågående ärenden 

Förteckningen över pågående ärenden gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna.  

 

§ 34 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 27 maj 2014. 
 

 

§ 35  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Maritha Östlund-Holmsten,  Susanne Vähäniitty, 
ordförande     justerare  

 

 

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

 

 

 


