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SKK/ KHM nr 2-2015
2015-03-10 – 2015-03-11
§ 31 - § 55

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2015-03-10 – 2015-03-11.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Maritha Östlund-Holmsten (ordf.), Stefan Björkman, Anette Erlandsson, Ken Lundahl,
Liz-Beth Liljeqvist (delar av mötet) och Susanne Vähäniitty.
Adjungerade:
Brith Andersson (delar av mötet), Curt Blixt, Helena Frögéli, Cilla Hamfelt, Åsa
Lindholm, Katja Nilsson och Ulf Uddman (delar av mötet).
Övriga närvarande:
Anna Qvarfort (delar av mötet) och Erling Strandberg (delar av mötet)
Protokoll:
Mikaela Persson Wallenius

§ 31 Sammanträdets öppnande
Ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna. Mikaela
Persson Wallenius som kommer arbeta som ny sekreterare i kommittén hälsades
välkommen. Därefter förklarades mötet öppnat.
§ 32

Val av justeringsperson

Anette Erlandsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 33

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutade att fastställa punkterna i dagordningen men konstaterade att
justeringar i punkternas ordningsföljd skulle vara nödvändiga då vissa ledamöter samt
adjungerade närvarade endast delar av tvådagarsmötet. Med dessa noteringar
fastställdes dagordningen.
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§ 34

Föregående protokoll

Protokoll nr 1- 2015 från KHMs sammanträde 2015-01-19 förelåg. KHM gick igenom
protokollet och lade det därefter till handlingarna.
§ 35

Pågående uppdrag

Förteckningen över ledamöternas och de adjungerades pågående uppdrag gicks
igenom och aktualiserades. Förteckningen föranledde inga kommentarer då flera av
punkterna var återkommande senare i dagordningen.
§ 36

Ekonomiska rapporter

Ekonomisk rapport för KHM för januari 2015 förelåg.
Kommittén gick igenom dokumenten och konstaterade att kommitténs bokförda
kostnader och intäkter totalt sett ligger väl inom budget. Därefter lades rapporten till
handlingarna.
§ 37

Bordlagda ärenden

KHM 2014 § 41 j)
KHM har utan resultat försökt nå en hundägare för yttrande då denne enligt uppgift
har deltagit med en dräktig tik på BPH. KHM beslutade att uppdra till sekreteraren att
tillskriva hundägaren om vikten av att följa gällande regelverk samt att för kännedom
informera övriga kommittéer om ärendet.
§ 38

Rapporter från ledamöter och adjungerade

Katja Nilsson redovisade en delrapport från arbetet med arvbarhetsskattningar för
egenskaper i BPH. De preliminära siffrorna ser i dagsläget mycket positiva ut. Det finns
fortfarande ett behov av att få in resultat från fler BPH-beskrivna hundar för att få
statistiskt säkerställda arvbarhetsskattningar. KHM beslutade att uppdra till Åsa
Lindholm och Katja Nilsson att skriva en artikel och redovisa de positiva delresultaten.
Kommittén beslutade även att uppdra till Åsa Lindholm och Helena Frögéli att ta fram
föreläsningsmaterial gällande arvbarheter för BPH för användning på föreläsningar och
liknande.
Cilla Hamfelt rapporterade att kursen Hundens beteende fortlöper enligt kursplan och
att handledarnas andra omgång deltagare påbörjas denna vecka. Cilla Hamfelt
meddelade även att man försöker beta av den kö av anmälningar som bildats tack vare
det höga tryck kursen haft.
Ulf Uddman informerade om Myndigheten för delaktighets upphandling avseende
stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar. I
stödfunktionen ingår ansvar för att kvalitetssäkra de instruktörer som utbildar
assistanshundar, att lämplighetstesta, att examinera och att följa upp
assistanshundsekipage. SKK avser att ansöka om uppdraget.
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Vidare informerade Ulf Uddman även om det beslut Europeiska kommissionen tagit
angående att lägga ner det pågående överträdelseärendet om moms och ideella
föreningar. I ett färskt pressmeddelande meddelas att kommissionen lägger ned
överträdelseärendet om moms och ideella föreningar, vilket innebär att verksamhet
som drivs inom SKK och till SKK anslutna klubbar inte kommer behöva ta ut moms på
start-, anmälningsavgifter eller motsvarande.
Helena Frögéli informerade om den temautbildning som går av stapeln den 21-22
mars och där ämnet mentalitet och funktion fått en hel förmiddag till förfogande.
Åsa Lindholm informerade om den artikel angående distansutbildningen Hundens
beteende som hon skrivit och som kommer ut i Hundsport nr 4.
Ken Lundahl inledde en diskussion om hur mentalitetsarbetet bäst kan bedrivas inom
organisationen. Kommittén diskuterade bland annat fördelar och nackdelar med
hälsoprogram för mentalitet och vikten av information och utbildning.
§ 39 Framtida utvärdering av BPH
Curt Blixt redogjorde för de utvärderingar av BPH som är planerade. Diskussioner kring
utvärderingarnas upplägg och omfattning har förts med de universitet och personer
som uppdragits att utföra arbetet. KHM beslutade att uppdra till Curt Blixt att, till KHM
och CS, sammanställa de överenskommelser som gjorts gällande utvärderingarna.
KHM beslutade att ge mandat till Ulf Uddman, Helena Frögéli, Maritha ÖstlundHolmsten och Curt Blixt att föra in utvärderingarna i verksamhetsplan samt budget för
kommande verksamhetsperiod.
Erling Strandberg hade bjudits in till mötet för att informera om arbetet som pågår vid
SLU avseende hundars beteende/mentalitet. Erling Strandberg gav KHM en grundlig
nulägesbeskrivning gällande arbetet med mentalindex. Ett framtida index avser att
presentera hundars beteende i vardagen. Indexet kommer att baseras på de data som
finns att tillgå för respektive ras utifrån MH, BPH och frågeenkäten C-BARQ.
Erling Strandberg poängterade att det är viktigt att ett så stort antal hundar som
möjligt mentalbeskrivs för att kunna utföra de planerade utvärderingarna och för att ta
fram index.
Vidare rapporterade Erling Strandberg från Dog Health Workshop i Dortmund. KHM
tackade Erling Strandberg för intressant information.
§ 40

Rapporter från BPH-arbetsgrupper

a) Arbetsgruppen för BPH arrangörsträff
KHM tog del av rapport från Helena Frögéli och Curt Blixt om arrangörsträffen
den 8 mars. Utvärderingar och anteckningar kommer komma KHM tillhanda.
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KHM diskuterade behovet av framtida arrangörsträffar eller om dessa
eventuellt kan ersättas av funktioner i PING PONG.
Ulf Uddman informerade om ett anmälningssystem som kommer utvecklas för
jaktprov och som kan komma arrangörer för BPH till nytta.
Jakthundkommitténs sekreterare ansvarar för detta. KHM beslutade att uppdra
till Helena Frögéli att bevaka vad som diskuteras angående anmälningssystemet
och om så är möjligt, se till att BPH tas med. Vid behov kan arrangör av BPH
kontaktas för input.
b) Arbetsgruppen för allmän marknadsföring
KHM tog del av de annonser och det infopaket om BPH som Helena Frögéli och
Åsa Lindholm tagit fram samt i vilka kanaler dessa kommer publiceras.
Kommittén beslutade att ge Helena Frögéli och Åsa Lindholm i uppdrag att
skicka ut materialet till samtliga klubbar inom organisationen.
En artikel angående olika typer av mentalbeskrivningar och vikten av samarbete
kommer att publiceras i Hundsport och på Canis blogg. KHM beslutade också
att denna artikel ska skickas till special- och rasklubbar för fri publicering.
c) Arbetsgruppen för konferens testledare
Nästa konferens för testledare planeras till 2016.
d) Arbetsgruppen för konferens beskrivare
Nästa konferens för beskrivare planeras till 28-29/11 2015.
e) PING PONG
Cilla Hamfelt informerade KHM om att hon fört diskussioner med PING PONG
angående ett kompetenshanteringsverktyg. Detta kompetenshanteringssystem
skulle underlätta administrationen av funktionärsgruppen inom BPH genom att
automatiskt lagra de kompetenser funktionärerna har. I förlängningen skulle
man även kunna se att andra användare har nytta av detta då man också kan
lagra vilka olika kurser personer genomfört inom organisationen. KHM
beslutade att uppdra till Cilla Hamfelt att ta reda på kostnad för användandet
av kompetenshanteringssystemet.
Vidare diskuterades licenskostnaden för användarkonton i PING PONG. KHM
noterade att kostnader för PING PONG ska tas med i budgeten för kommande
verksamhetsperiod.
f) Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen meddelade att man har kontakt med ett par ställen där
etablering av BPH skulle kunna ske under 2016. KHM beslutade att uppdra till
Helena Frögéli att lägga ut information om att SKK söker nya BPH-arrangörer till
2016. Då kommer också en central utbildning av funktionärer att genomföras.
g) Arbetsgruppen för BPH som verktyg
o KHM diskuterade förslag på BPH-rosetter och beslutade att ge kansliet i
uppdrag att köpa in och marknadsföra BPH-rosetten. Respektive BPH-

SKK/ KHM nr 2-2015
2015-03-12
Sida 5/9

arrangör kommer ha möjlighet att beställa rosetterna från SKKs kansli och
saluföra dessa till BPH-deltagare. De som i dagsläget redan genomfört BPH
kommer själva kunna beställa rosetten via SKKs kansli. KHM beslutade att
uppdra till Mikaela Persson Wallenius att ta kontakt med Sofia Olsson på
kansliet för verkställande.
Övriga premieringsåtgärder diskuterades såsom uppfödardiplom för
uppfödare där 5 hundar av dennes uppfödning genomfört BPH kan ansöka
om att få diplom och knappar till hemsidan. KHM beslutade att uppdra till
Ulf Uddman att diskutera rutiner för detta med Kjell Svensson och snarast
verkställa dessa.
o KHM diskuterade möjligheten för BPH att ha en grupp på Facebook men
kom fram till att detta inte kommer vara praktiskt möjligt.
o Rapport angående det positiva gensvar man fått från Specialklubben
Rhodesian Ridgeback Sverige efter utskick av diskussionsunderlag för
praktisk användning av BPH. Curt Blixt, Helena Frögéli och Åsa Lindholm har
påbörjat arbetet med att göra en användarguide för att underlätta
tolkningen av BPH.
o Beslut togs gällande BPH: När en special-/rasklubb når 200 BPH-beskrivna
hundar inom samma ras kommer SKK att sammanställa ett
diskussionsunderlag gällande rasens mentalitet. När klubben har 500
beskrivna hundar inom samma ras kommer SKK att beställa en
arvbarhetsanalys för rasen av Sveriges lantbruksuniversitet. KHM beslutade
att uppdra till Mikaela Persson Wallenius att kontakta samtliga klubbar med
fler än 50 BPH-beskrivna hundar inom samma ras och informera om detta.
Informationen ska även skickas med i det infopaket som Helena Frögéli och
Åsa Lindholm skickar ut samt i nyhetsbrevet som går till uppfödarna.
o Diskussion angående att erbjuda BPH-dagar för klubbar eller uppfödares
räkning. En arbetsgrupp bestående av Liz-Beth Liljeqvist och Susanne
Vähäniitty tillsattes för att inventera och inleda arbetet, till exempel
kontakta de klubbar/platser som har hundevenemang under året. KHM
beslutade att ge Helena Frögéli i uppdrag att kontakta beskrivare och
arrangörer och informera om planerna.
h) Arbetsgruppen för mentalpoolen
Susanne Vähäniitty redogjorde för hur arbetet gått så här långt och KHM
beslutade att uppdra till Helena Frögéli och Åsa Lindholm att sammanställa en
arbetsbeskrivning och en vision över mentalpoolens arbete. I uppdraget ingår
att ta fram förslag till tidsplan och föreslå personer lämpliga att ingå i poolen.
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§ 41

”Nomenklaturprojektet”

Stefan Björkman rapporterade hur arbetet fortgått. Ett rundabordssamtal med
initierade personer har genomförts den 9 mars. Ett uppföljningsmöte är planerat till
den 23 mars. Nästa steg i projektet är att bjuda in en handfull klubbar till möte med
projektgruppen.
§ 42 BPH-filmen
”Filmen om BPH” förevisades och KHM betonade att man verkligen uppskattade det
arbete som gjorts och det goda resultat man nu kunde se.
§ 43

Rapport från specialklubbskonferensen

Kommittén fick information om specialklubbskonferensen som genomfördes den 7-8
februari. Helena Frögéli, Liz-Beth Liljeqvist och Ulf Uddman var på plats och
informerade om BPH respektive oacceptabelt beteende. ”Filmen om BPH” visades för
deltagarna och var uppskattad.
§ 44

Hundar som avlivas på grund av mentaliteten

Diskussion angående hur SKK kan få information om hundar som avlivas på grund av
mentaliteten. Kommittén diskuterade frågan som man tycker är angelägen.
§ 45 Ärende gällande MH
Ärende gällande person som framfört hund på MH trots att föraren enligt beslut från
DN hade förbud mot att framföra hund vid utställning, prov eller tävling. KHM tog del
av befintligt underlag i ärendet. KHM beslutade därefter att informera personen ifråga
om att denne brutit mot DNs beslut. Kommittén beslutade även att stryka resultatet
från MH för deltagande hund, att för kännedom tillställa DN kopia av beslutet, att
informera SBK om att detta MH resultat stryks, och då personen i fråga är bosatt i
Finland - informera Finska kennelklubben samt ta upp principfrågan i CS. Frågan
justeras omedelbart.
§ 46

Inför Kennelfullmäktige 2015

KHM gick igenom och diskuterade delegeringsordningen inför sammanställningen till
verksamhetsberättelsen. KHM beslutade att ge Helena Frögéli, Mikaela Persson
Wallenius, Anna Qvarfort och Ulf Uddman i uppdrag att presentera ett förslag till
verksamhetsplan och budget till nästa kommittémöte.
KHM diskuterade hur arbetet gällande BPH fortsättningsvis ska drivas. Beskrivningen
är nu i stort etablerad och ska gå in i en driftsfas som även den kräver resurser, om än i
något annan form. Kommittén noterade att det är av stor vikt att det fortsatta arbetet
med BPH ligger inom KHMs ansvar. Ett sätt att bedriva arbetet kan vara genom en
arbetsgrupp med utökade befogenheter som rapporterar löpande till kommittén.
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§ 47

Workshop KF

KHM var överens om att man vill ha en workshop inom sitt ämnesområde under KF
2015. Rubriken kommer att sättas senare under våren.
§ 48

SKKs policy för relationen människa-hund

Ett av KHMs prioriterade områden är att sprida kunskap om SKKs policy för relationen
människa-hund. Kommittén beslutade att policyn ska publiceras i Hundsport och
Hundsport Special.
§ 49

Bidrag till special- och rasklubbar för mentalitetskonferenser

I § 18 diskuterades möjligheten för KHM att utbetala ekonomiska bidrag när klubbar
anordnar konferenser om mentalitet och utbildningar för funktionärer inom
mentalitet. Ett förslag till regler för bidragsberättigade mentalitetskonferenser
förevisades. Förslaget motsvarar de regler som gäller då SKK/AK utbetalar bidrag till
klubbar för avelskonferenser. KHM beslutade att föreslå CS att bidrag för
mentalitetskonferenser införs från 2016 och framåt. Kommittén beslutade även att
fastslå de föreslagna reglerna och föreslå CS att det endast ska vara möjligt att söka
bidrag från en av SKKs kommittéer till en och samma konferens.
§ 50

Utbildning

KHM diskuterade vilken sorts utbildning kommittén vill kunna erbjuda medlemmar i
organisationen. Förslag angående en mentalitetsutbildning. Kommittén
uppmärksammades på att det inte kommer vara aktuellt med en ny bok till denna
utbildning. Kommittén kom fram till att man skulle kunna erbjuda mindre kurser som
kan sättas ihop till en utbildning. Istället för en bok kan man använda sig av kortare
häften. KHM beslutade att uppdra till Cilla Hamfelt, Åsa Lindholm, Curt Blixt, Mikaela
Persson Wallenius samt Helena Frögéli att diskutera kursbatteri och kostnader för en
sådan utbildning samt rådgöra med Ulf Uddman i ärendet.
§ 51

Nyhetsbrev

Anna Qvarfort rapporterade om nyhetsbrevets genomslagskraft, hur många som
öppnat respektive klickat på det. Nyhetsbrevet skickades till BPH-funktionärer,
sekreterare i klubbar, samtliga uppfödare, kommittéledamöter och CS. Cirka hälften
har öppnat brevet vilket ligger i linje med andra nyhetsbrev inom organisationen.
”Klick-statistiken” är relativt låg. Ledamöterna uttryckte att de var väldigt nöjda med
innehållet och layouten på nyhetsbrevet. Vidare diskuterades hur man kan få fler att
klicka på länkar i breven. KHM har ovanligt många nyhetsbrev öppnade på mobila
enheter. Nästa nyhetsbrev skickas ut till sommaren.
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§ 52

Oacceptabelt beteende

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för
oacceptabelt beteende under 2015.
KHM ser gärna att tid avsätts för ämnet mentalitet under den generella
domarkonferensen som planeras. KHM diskuterade om det finns behov av att ta fram
ett informationsmaterial. Diskussionen återupptas på nästkommande möte.
§ 53

Till KHM för kännedom

a) Inför regelrevideringen 2017 - utskick till klubbar gällande allmänna regler
b) Inför regelrevideringen 2017 - utskick till klubbar gällande championatregler
och särbestämmelser
c) Presentation om BPH från Specialklubbskonferensen 2015
d) Ansökan från SBKs utskott avel och hälsa
o Svar från KHMs sekreterare¨
Under punkten diskuterade KHM kommunikationsvägar och på förslag av Ulf
Uddman uttalade kommittén att regelfrågor gällande SBK alltid ska gå via
Förbundsstyrelsen. Övriga frågor kan diskuteras direkt med aktuellt utskott
inom SBK.
e) Minnesanteckningar från kastrationsmöte med samverkansgruppen
f) PtK beslut 2009, MH undantag låsningsperiod
g) Till SBK - Regelrevidering MH, MT
h) Utdrag från KHM 2 2011, MH undantag låsningsperiod
KHM tog del av ovanstående för kännedom.
§ 54

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 26 maj 2015. Kommittén planerar för
övriga möten under 2015 den 15 september samt 20 november.
§ 55

Sammanträdets avslutande

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten tackade för två mycket givande dagar och
avslutade därefter sammanträdet.
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Vid protokollet

Mikaela Persson Wallenius
Justeras

Justeras

Maritha Östlund-Holmsten,

Anette Erlandsson

ordförande
Justeras

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

