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SKK/ KHM nr 2-2016
2016-05-24
§ 23 - § 48

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2015-05-24.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Anette Erlandsson, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl
och Susanne Vähäniitty.
Adjungerade:
Brith Andersson (delar av mötet), Curt Blixt (via telefon), Helena Frögéli, Åsa Lindholm
och Helena Skarp.
Anmält förhinder:
Stefan Björkman
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 23 Sammanträdets öppnande
Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna.
Därefter förklarades mötet öppnat.
§ 24

Val av justeringsperson

Cilla Hamfelt utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 25

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutade att fastställa den föreliggande dagordningen.
§ 26

Föregående protokoll

Kommittén gick igenom protokoll 1-2016 och lade det därefter till handlingarna.
§ 27

Ekonomiska rapporter
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KHM gick igenom den ekonomiska rapporten till och med april 2016 samt de specifika
rapporterna för respektive projekt inom kommittén.
KHM noterade att kostnaderna hittills ryms väl inom budget. Därefter lades den
ekonomiska rapporten till handlingarna.
§ 28

Information gällande den generella domarkonferensen 2018

Kjell Svensson, chef för SKKs utbildnings- och tävlingsavdelning, informerade om det
påbörjade arbetet inför den generella domarkonferensen för exteriördomare 2018.
Konferensen äger rum i Stockholm den 24-25 februari 2018 och SKKs domarkommitté
har, av SKK/CS, delegerats ansvaret för planering och genomförande.
Mentalitet planeras vara ett av tre huvudteman vilket KHM uttryckte stor glädje över.
Under planeringsfasen fram till 2018 väntas KHM därför vara behjälplig, dels genom att
kommittén funderar över viktiga aspekter att dela med målgruppen för konferensen
och dels genom att kontaktperson Maritha Östlund-Holmsten på sikt ska vara delaktig i
förberedelserna fram till 2018.
§ 29

Bordlagda ärenden

a) KHM 3-2015 § 66 Försäkringar
Ärendet fortsatt bordlagt till ytterligare information har inhämtats.
§ 30

BPH

a) Rapport från arbetsgruppen för BPH
Ken Lundahl föredrog arbetsgruppens arbete sedan förra mötet.
KHM kunde glädjande nog notera att Svenska Dvärghundsklubben, Chinese
Crested Club och Fransk Bulldogg Klubb subventionerar sina medlemmars BPHbeskrivningar för att stimulera intresset att delta samt att flera rasklubbar
anordnar informationstillfällen för sina medlemmar. Många klubbar arrangerar
också BPH-dagar för sina medlemmar vilket är positivt.
KHM noterade att det finns behov av att informera om vilka möjligheter som
finns att tillgå för att erbjuda information om BPH till sina medlemmar.
Kommittén behöver nå ut bredare med information om de duktiga BPHbeskrivare som också finns att tillgå för föredrag och informationstillfällen.
b) Förslag till kompletterande text i Hundrasguiden
Arbetsgruppen för BPH föreslog att det, i direkt anslutning till aktuella rasers
200-analys, ska läggas en kort informationstext om analysens tolkning. Texten
ska vara lättförståelig och riktad mot presumtiva valpköpare.
KHM beslutade enligt förslaget samt uppdrog till Åsa Lindholm och Helena
Frögéli att författa en lämplig text.
c) Tidigareläggande av beskrivarutbildning
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Arbetsgruppen för BPH hade diskuterat att det uppsatta målet om 30 BPHbanor fördelade över landet snart är uppnått men att det finns utrymme för
fler banor i norra Sverige. Det har inkommit intresseanmälningar för att starta
upp en ny bana i Östersundsområdet vilket skulle vara en önskvärd plats för en
arrangör. Arbetsgruppen vill därför lyfta frågan gällande möjlighet att
eventuellt tidigarelägga BPH-utbildning, som egentligen är planerad till 2018, i
syfte att fylla ett behov av arrangör i norra Sverige samt tillmötesgå presumtiv
arrangörs önskemål.
KHM diskuterade utbildningsplanen och behovet av ytterligare arrangör i norra
regionen.
Kommittén beslutade att uppdra till Arbetsgruppen för BPH att inkomma med
en reviderad budget för utbildning samt undersöka möjliga tillvägagångssätt för
hur utbildningarna geografiskt ska hållas. KHM uttalade att det vore en fördel
att inte vara låst till att genomföra centrala utbildningar utan att öppna
möjligheten att genomföra utbildning av arrangörer och beskrivare på regional
nivå.
Arbetsgruppen för BPH ska tillhandahålla underlag i frågan, för diskussion på
kommande Centralstyrelsemöte i juni.
d) Uppdragsbeskrivning för lärargruppen för BPH
Arbetsgruppen för BPH presenterade ett förslag till arbetsbeskrivning och
budget för den lärargrupp som är under uppbyggnad och ska ha till uppgift att
utbilda BPH-beskrivare. Personerna som ska ingå är ännu inte klara men
planeras för att vara totalt tre till antalet och huvudlärare kommer att vara Curt
Blixt. Lärargruppen kommer att ha en central och viktig roll för att säkra BPHverksamhetens framtid. BPH-lärarna ska, i stort, planera och genomföra
utbildningar av BPH-beskrivare från förberedande uppgifter till utbildning och
kvalitetssäkring.
KHM beslutade att anta arbetsgruppens förslag och uppdra till Curt Blixt att, i
samarbete med BPH-arbetsgruppen, utforma en lärargrupp för BPH.
e) Statistik över genomförda BPH 2012 till och med april 2016
Ken Lundahl presenterade statistik över antalet genomförda BPH över en
fyraårsperiod samt statistik över antalet hundar per beskrivningstillfälle och per
arrangör.
KHM noterade informationen.
f) Arbetsgruppen för BPH presenterade förteckningar över nyutbildade beskrivare
och testledare som genomfört godkänt slutprov 2016 och därmed erhållit
auktorisation som beskrivare respektive testledare.
Ledamöterna gick igenom förteckningarna och gratulerade samtliga till godkänt
slutprov.
KHM beslutade därmed att auktorisera samtliga nämnda beskrivare och
testledare.
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Punkten förklarades omedelbart justerad.
g) Rapport från arbetsgruppen för BPH för jakthundar
Anette Erlandsson rapporterade från arbetsgruppens arbete sedan förra
kommittémötet. Försök till framtagande av BPH-bilder på jakthundsraser har
pågått men fotograferingen fick ställas in på grund av snöoväder. Nytt försök
till fotografering görs under sommaren.
Helena Frögéli har varit och föredragit BPH på jakthundsklubbarnas seminarium
på Öster Malma i april.
KHM uppdrog till arbetsgruppens sammankallande, Anette Erlandsson, att
inom kort inkomma med en budget för arbetsgruppens fortsatta arbete som
kommittén alternativt kommitténs arbetsutskott kan ta ställning till.
§ 31

Dräktig tik på BPH

KHM hade informerats om att en dräktig tik deltagit på BPH vilket inte är förenligt med
regelverket för BPH. Skrivningen i regelverket anger att ”Vid mentalbeskrivning/-test
får inte dräktig tik delta vid någon tidpunkt efter det att parning skett.”.
Hundägaren hade informerats om gällande regelverk och var förstående inför det
faktum att resultatet från genomfört BPH inte kan vara fortsatt gällande.
KHM beslutade att stryka tikens resultat. Ingen återbetalning sker från arrangör till
hundägaren.
§ 32

Utveckla mentalitetsarbetet hos ras- och specialklubbar

En arbetsgrupp har tidigare bildats för att se över hur KHM kan vara behjälplig i att
utveckla mentalitetsarbetet hos ras- och specialklub+bar. Susanne Vähäniitty är
sammankallande i arbetsgruppen och rapporterade från det pågående arbetet inom
gruppen.
Det finns förslag på en artikelserie om uppfödare som använder sig av BPH i sitt
avelsarbete för att påvisa en praktisk nytta med att BPH-beskriva hundar.
Arbetsgruppen planerar att rikta sitt arbete mot avelsråd i klubbar för att på så sätt nå
ut bredare med information om mentalitetstänk i avelsarbetet.
KHM noterade informationen från arbetsgruppen.
§ 33

Ledamöternas rapporter

Maritha Östlund-Holmsten rapporterade kort från Svenska Brukshundklubbens, SBK,
kongress i mitten av maj. KHM tog del av en skrivelse från SKK till SBK samt SBKs
förbundsstyrelses svar på densamma.
Anette Erlandsson meddelade att hon ska prata om BPH på en helgträff för tibetansk
spaniel och en uppfödarutbildning i Halmstad.
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Erling Strandberg informerade om att han kommer att presentera BPH och resultat
från de utvärderingar som SLU har gjort på två konferenser under 2016, en i USA och
en på Irland.
Cilla Hamfelt hade medverkat på Svenska Spaniel och Retrieverklubbens
funktionärsträff i april och då informerat deltagare om BPH.
Curt Blixt meddelade att han, sedan en kort tid tillbaka, ingår i en arbetsgrupp som tar
fram regelverk för hägntest på björn.
§ 34

Arbetsutskott inom KHM

KHM fastställde att Maritha Östlund-Holmsten tillsammans med Cilla Hamfelt och Ken
Lundahl utgör kommitténs arbetsutskott för verkställande av snabba beslut när så är
nödvändigt mellan ordinarie kommittémöten.
§ 35

Skrivelse från Svenska Sennenhundklubben

KHM hade mottagit en skrivelse från Svenska Sennenhundklubben med önskemål att
få hjälp att ta fram en 200-analys för grosser schweizer sennenhund. Klubben har
endast ett fåtal BPH-beskrivna hundar men önskar, på grund av sin lilla numerär, att
KHM hjälper dem med en analys baserad på BPH och MH.
KHM uttryckte att man ser positivt på att klubben arbetar med mentaliteten hos
hundarna genom mentalbeskrivningar. Kommittén har dock inte möjlighet att
sammanfatta en analys baserad på MH utan rekommenderade klubben att fortsätta
uppmuntra hundägare att genomföra BPH för att så småningom få ett tillräckligt stort
antal beskrivna hundar för att möjliggöra en 200-analys. Det finns kunniga beskrivare
inom Svenska Sennenhundklubben som skulle kunna tillfrågas om att hjälpa till med en
mindre analys av trenden för de hundar som i dagsläget genomfört BPH. För
sammanställning och analys av MH-beskrivna hundar hänvisar KHM till SBK som är
huvudman för MH.
§ 36

Beslut fattat per capsulam gällande ändring i SKKs registreringsregler för SBKs
raser

Nedan beslut fattades av KHM den 4 april 2016.
Beslut per capsulam gällande önskemål om ändring i registreringsregler för raser
inom SBK
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har inkommit med en ansökan om en
revidering av registreringsreglerna för de raser som ingår i SBK. Specialklubbens
kongress hade 2015 beslutat att man önskar att Känd mental status, enligt ny
definition, ska vara ett krav för avelsdjur. Ansökan innebär att det från och med 201701-01 ska krävas fullständig Mentalbeskrivning Hund med kryss i alla 33 positioner för
föräldradjur (födda från och med 2016-01-01) vid registrering av avkomma av
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brukshundsras. Hund som ägare eller beskrivare avbrutit anses då inte ha Känd mental
status. Om föraren avstår skott ska hunden ändå anses ha Känd mental status.
SKKs avelskommitté är den kommitté som beslutar om registreringsreglerna men
inhämtar KHMs åsikt i frågor som rör avelsrestriktioner för mentalitet. Avelskommittén
har behandlat frågan på sitt möte 1-2016 men beslutade att återigen inhämta yttrande
från KHM då nytt material i frågan hade inkommit från SBK.
KHM tog del av den utvärdering som specialklubben inkommit med.
KHM konstaterade att innebörden av SBKs ansökan om revidering av
registreringsreglerna är analog med vad som krävs för de raser inom SKKorganisationen som har krav om Genomförd BPH. Därigenom blir kraven likartade
oavsett om det kravet är MH eller BPH.
Kommittén beslutade att föreslå AK att besluta om en förändring i
registreringsreglerna för SBKs raser i enlighet med SBKs ansökan.
§ 37

Projekt för raser inom Svenska Terrierklubben

Maritha Östlund-Holmsten redogjorde för det projekt som pågick under 2015 och
syftade till att verka proaktivt och förbereda ras- och specialklubbar om deras ras/raser
skulle utsättas för stor negativ publicitet. Under projektet fördes ett antal möten med
representanter från KHM, SKKs avdelning för avel och hälsa, SKKs vd, presstalesman
samt ras- och specialklubbsrepresentanter.
Efter projektet har Svenska Terrierklubben haft ett antal aktiviteter som syftar till att
väcka nyfikenhet och intresse för mentalitet och BPH vilket KHM noterade som mycket
positivt.
KHM föreslog att ovan projekt därmed kan anses avslutat och att kommittén gärna är
behjälplig som bollplank framledes.
KHM uppdrog till Maritha Östlund-Holmsten att kommunicera förslaget till berörda
parter.
§ 38

Förslag till reviderad text i uttalande från 2013

KHM förevisades ett tre år gammalt beslut (AK 4-2013 § 112) från SKKs avelskommitté
innehållande ett uttalande om generell skrivning om mentalitet i RAS. KHM föreslogs
att denna skrivning ska revideras i enlighet med KHMs och SKKs nuvarande policy
gällande BPH och MH.
KHM beslutade att bordlägga frågan till nästkommande kommittémöte.
§ 39

Mentalpoolen

KHM tog del av det utbildningsmaterial som satts ihop inför utbildande av de framtida
mentalpoolisterna. Ledamöterna förevisades även den inbjudan och information om
förberedelser som gått ut till de tillfrågade.
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KHM noterade informationen.
§ 40

Avlivad på grund av mentalitet

KHM har tidigare, genom Åsa Lindholm och Helena Frögéli, påbörjat ett projekt som
syftar till att undersöka hur vi kan information om hundar som avlivas på grund av
mentalitet.
Ledamöterna tog del av planer, funderingar och förslag från arbetsgruppen.
KHM uttalade att man fortfarande ser frågan som angelägen och att det presenterade
materialet och arbetssättet verkar vara en bra väg att påbörja arbetet.
§ 41

Brev till SKK angående index

KHM hade mottagit ett brev från SBKs utskott avel och hälsa innehållande
frågeställningar om index för HD och ED samt mentalindex.
Frågorna gällande HD/ED-index har besvarats av chefen för SKKs avdelning för avel och
hälsa. Frågorna gällande mentalindex är besvarade av Helena Frögéli med
kompletterande information från Erling Strandberg.
Frågeställningarna ledde till ytterligare frågor i ämnet från kommittén som kommer att
ta upp frågan igen vid kommande kommittémöte. Till dess uppdrogs Erling Strandberg
att inkomma med tankar och idéer om arbetsgången mot mentalindex.
§ 42

Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-2021

a) Regelverk för BPH
KHM förevisades det förslag till reviderat regelverk för BPH som var framtaget
till dagens möte. Inga förändringar i sak har gjorts utan endast
omformuleringar och omstrukturering av text är på förslag.
KHM beslutade att fastställa förslaget till regelverk för BPH att gälla från och
med 2016-07-01, för att därefter träda i kraft från och med 2017-01-01.
b) Reviderad utförandebeskrivning för BPH
KHM gick igenom det inkomna förslaget till utförandebeskrivning för BPH samt
materialbeskrivning.
KHM beslutade att, med mindre justering, fastställa utförandebeskrivningen att
gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda i kraft från och med 201701-01.
c) Beslut om Protokoll för BPH och Sammanfattande beskrivning
Arbetsgruppen för BPH föreslog att KHM delegerar beslutanderätt om
eventuella nödvändiga justeringar i Protokoll för BPH och Sammanfattande
beskrivning om behov av detta skulle framkomma efter Kenth Svartbergs och
Björn Forkmans utvärderingar.
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KHM beslutade enligt förslaget.
d) Revidering av Regler för Mentalbeskrivning Hund
KHM gick igenom det inkomna förslaget till regler för MH, inlämnat av SBK. En
hel del omskrivningar och justeringar är gjorda i det inlämnade förslaget.
KHM uppdrog till Brith Andersson att hålla fortsatt kontakt med SBK för
fastställande av regelverket för MH.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
§ 43

Registreringsregler för cane corso

Den avtalsanslutna klubben Ras och Avelsföreningen för Cane Corso, RACC, hade
ansökt om registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som
före parning ej har genomförd BPH eller känd mental status (Mentalbeskrivning Hund,
MH). Frågan har tidigare kommunicerats i Avelskommittén och Kommittén för hundars
mentalitet men nu hade ytterligare information tillkommit i frågan.
SKKs avelskommitté är den kommitté som beslutar om registreringsreglerna men
inhämtar KHMs åsikt i frågor som rör avelsrestriktioner för mentalitet.
KHMs ordförande, Maritha Östlund-Holmsten, och SKK kanslis sakkunnige i
mentalitetsfrågor, Helena Frögèli, har träffat klubbens ordförande tillsammans med
representanter från SKKs föreningskommitté. Under mötet diskuterades klubbens
ansökan och önskemål om ändring i registreringsregler för cane corso.
Det är positivt att rasklubben har intresse för att värna om en bra mentalitet hos rasen
och KHM ser ett stort värde i att rasen har ett hälsoprogram för mentalitet. Med
anledning av det diskuterade kommittén om det kan vara aktuellt att föreslå AK att
följa klubbens önskemål och i enlighet med deras ansökan låta både genomförd BPH
och känd mental status vara möjliga alternativ för föräldradjuren vid valpregistrering.
KHMs rekommendation, som fastslogs på möte 5-2012, är att den mentalbeskrivning
som alla raser bör använda är BPH undantaget SBKs raser. BPH är framtagen för att
passa alla raser och beskriver hundars mentalitet mer nyanserat än till exempel MH.
KHMs ledamöter diskuterade frågan ingående. Kommittén förordar BPH för alla raser,
utom de som ligger inom SBKs avelsansvar, enligt det policyuttalande som föreligger.
Uppfattningen om att endast BPH bör ingå i hälsoprogrammet förstärks av följande:


Om samtliga hundar inom rasen beskrivs inom samma beskrivning blir analyser
och utvärderingar i framtiden enklare såväl att sammanställa som att tolka för
klubbens medlemmar och uppfödare. KHM anser att det är av stor vikt att
hundar inte enbart mentalbeskrivs utan också att resultaten förstås och
kommer till användning, både inom klubbens arbete med att formulera
avelsstrategier gällande mentalitet och vid uppfödarnas avelsurval.



När 200 hundar inom rasen beskrivits får rasklubben en så kallad 200-analys av
KHM för att BPH ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas avelsarbete.
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Analysen är rasspecifik och detaljerad och visar bland annat på den
beteendevariation som föreligger inom en ras.


Utvärderingar som gjort för BPH under våren visar på högre arvbarheter för
BPH än de som hittills redovisats för MH, vilket är positivt ur en avelssynpunkt.



Statistiken i SKK Avelsdata visar redan tydligt att fler och fler hundägare inom
rasen cane corso väljer att mentalbeskriva sina hundar genom BPH och färre
och färre väljer att göra MH. Det innebär att BPH som enda beskrivning för
rasen torde vara tillräcklig.

KHM beslutade att, utifrån ovanstående argument, föreslå AK att företrädelsevis, och
på goda grunder, besluta om registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende
föräldradjur som före parning ej har genomförd BPH. I andra hand, och i sådana fall för
att möta klubbens goda vilja, föreslår KHM att AK ska besluta om registreringsförbud
för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som före parning ej har genomförd
BPH eller känd mental status (MH).
Punkten förklarades omedelbart justerad.
§ 44

Oacceptabelt beteende

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för
oacceptabelt beteende under 2016 till och med den 15 maj.
Kommittén tackade för informationen och lade den därefter till handlingarna.
§ 45





Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer
FCI Scientific Commission 2015-11-02
FCI cirkulär 14-2016
FCI General committee 2016-04-04--05
CS 1-2016

Kommittén noterade protokollen och lade dem därefter till handlingarna.


Protokollsutdrag från CS 1-2016 § 12
KHM noterade informationen



Protokollsutdrag från AK 1-2016 § 7
KHM mottog protokollsutdrag från AK i vilket man informerar om att Maria
Dahlberg är AKs representant för kommande arbete med att ta fram en mall för
utvärdering av mentala hälsoprogram.
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KHM noterade informationen och välkomnade samarbetet. Cilla Hamfelt är
KHMs representant i arbetsgruppen.
Maritha Östlund-Holmsten åtog sig att kontakta AKs ordförande och tillse att
arbetet med ovan nämnda mall för utvärdering påbörjas.

§ 46

Till KHM för kännedom

 Foyer et al, Levels of maternal care in dogs affect adult offspring temperament
 Försvarsmaktens avels- och produktionsresultat 2005-2015
 Associations between Domestic-Dog. Morphology and Behavior Scores in the
Dog Mentality Assessment
KHM tog del av ovanstående för kännedom.

§ 47

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 17 augusti.
§ 48

Sammanträdets avslutande

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort
Justeras

Justeras

Maritha Östlund-Holmsten,
ordförande

Cilla Hamfelt

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

