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SKK/ KHM nr 2-2017
2017-05-16
§ 29 - § 48

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2017-05-16.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman (del av mötet via telefon),
Anette Erlandsson, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl och Susanne Vähäniitty
Adjungerade:
Brith Andersson (del av mötet), Curt Blixt (via telefon), Helena Frögéli, Åsa Lindholm,
Helena Skarp
Anmält förhinder:
Erling Strandberg
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 29 Sammanträdets öppnande
Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna.
Därefter förklarades mötet öppnat.
§ 30

Val av justeringsperson

Anette Erlandsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 31

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutade att justera ordningsföljden för ett par punkter innan
dagordningen fastställdes.
§ 32

Föregående protokoll
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Kommittén gick igenom protokoll 1-2017 och konstaterade att ett par punkter kommer
upp även på dagens möte. Därefter lades föregående protokoll till handlingarna.
§ 33

Ekonomiska rapporter

KHM gick igenom de ekonomiska rapporterna för KHM och BPH-verksamheten under
de första månaderna 2017.
KHM noterade att endast ett fåtal kostnader finns bokförda för 2017 hittills. Därefter
lades den ekonomiska rapporten till handlingarna.
§ 34

Ekonomi för BPH

Till dagens möte hade Helena Skarp och Anna Qvarfort tittat närmare på de fasta och
rörliga kostnaderna för BPH-verksamheten. Önskemålet från kommittén är att antalet
genomförda BPH ska öka stadigt från år till år vilket också sker. För att bära upp de
kostnader som följer med BPH, och för att verksamhetens ekonomi ska vara stabil,
behövs ett visst antal genomförda beskrivningar per år. Redovisningen till dagens möte
visade på att en viss ökning av antalet BPH-starter skulle gynna ekonomin och även
vara möjlig att hantera med befintlig BPH-funktionärsstab. Dock ser det olika ut i olika
delar av Sverige. I vissa delar av landet är antalet BPH-tillfällen som erbjuds för lågt i
förhållande till efterfrågan från hundägare och uppfödare och i andra delar är det
tvärtom.
KHM anser att det är viktigt att kommittén finns som stöd för arrangörer oavsett om
de har stor efterfrågan på BPH eller om efterfrågan är lägre.
KHM beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett dokument för hur
kommittén kan arbeta mot BPH-arrangörer med stöttning, uppmuntran och som
bollplank. Arbetsgruppen, som består av Maritha Östlund-Holmsten, Cilla Hamfelt och
Anette Erlandsson, ska ta även föreslå en lämplig fördelning av arrangörer på
kontaktpersoner inom KHM samt komma med förslag på kontaktpersoner.
§ 35

BPH

a) Rapport från arbetsgruppen för BPH
Kommittén gick igenom minnesanteckningar från arbetsgruppens möten sedan
förra kommittémötet.
b) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan KHMs förra möte den 28 februari
2017
 Arbetsgruppen för BPH hade tillstyrkt avauktorisation för testledare
Richard Önnerth, Thorleif Therstoll, Helen Häggström och Görgen
Karlsson
 Arbetsgruppen för BPH hade tillstyrkt vilande auktorisation för testledare
Lena Måhlquist, Veronika Ahrn och Jens Wendin
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 Arbetsgruppen för BPH hade upphävt utbildningsavtal för testledare för
Alvesta hundklubb
 Till SKKs BPH-beskrivarutbildning 2018 har Angelita Nooni antagits för
delsteg 1.
 Arbetsgruppen har beslutat om central utbildning för BPH-beskrivare
2018 med fysiska träffar vid tre tillfällen under maj-juni. Arbetsgruppen
planerar och genomför utbildningen tillsammans med lärargruppen för
BPH. Ansökningstiden för att utbilda nya beskrivare går ut 1 september
2017.
 Arbetsgruppen har beslutat om en obligatorisk BPH-konferens för
beskrivare och testledare under 2018 (två tillfällen; 3 och 10 mars).
KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut.
c) Inbjudan till utbildning för nya arrangörer och funktionärer inom BPH
Det ökande intresset för BPH hos uppfödare och hundägare leder till att
verksamheten behöver utökas med fler arrangörer och fler funktionärer. Under
maj/juni 2018 sker de fysiska utbildningstillfällena för nya BPH-funktionärer.
Utbildningens omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika
funktionärskategorier. För blivande beskrivare föregås de fysiska
utbildningshelgerna av två teoretiska delar som först ska vara godkända. Sista
ansökningsdag till utbildningen för BPH-arrangörer och BPH-funktionärer är
den 1 september 2017.
KHM förevisades en webbaserad informationsfolder som har gått ut till läns-,
special- och avtalsanslutna klubbar, samtliga BPH-arrangörer/funktionärer samt
publicerats på skk.se. Foldern har också hänvisats till genom en kort notis i
Hundsport. Kommittén konstaterade att foldern är mycket välgjord och
informativ och hoppas på många intresserade till nästa års utbildning.
d) BPH-kampanj
KHM har som mål att öka antalet beskrivna hundar, både för att sprida
beskrivningen och därigenom kunskap om hundar och rasers mentala
egenskaper, så mycket som möjligt och för att få ett så stort
utvärderingsunderlag för beskrivningen som möjligt till gagn för uppfödare,
rasklubbar och forskning. Vid möte 1-2017 föreslog KHM att en del av SKKs
medel skulle nyttjas för kampanjbidrag för tjugo BPH-tillfällen. Kommitténs
uppfattning är att anmälningsavgiftens storlek har betydelse för hur många
som deltar i beskrivningen och ville därför göra en kampanj med satsning på att
reducera anmälningsavgiften. Centralstyrelsen beviljade satsningen och
kampanjen drog igång i början av maj.
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Beslutet var mycket uppskattat och intresserade runt om i landet samlade
valpkullar eller kompisgäng för en BPH-dag och sökte om kampanjbidraget.
Kampanjen avslutades under maj när de tjugo subventionerade BPH-dagarna
var bokade.
KHM noterade att kampanjen fått positiv respons både från uppfödare, klubbar
och BPH-arrangörer.
e) PR-plan för BPH
KHM förevisades en PR-plan som Helena Frögéli och Åsa Lindholm tagit fram
under våren 2017. Planen har tagits fram för att ta ett helhetsgrepp om
marknadsföringen av BPH och innehåller förslag för att sprida information och
PR om BPH.
KHM ombads inkomma med åsikter och förslag att addera till PR-planen och ett
antal förslag diskuterades under mötet. Kommittén uttalade att det är viktigt
att ekonomiska medel avsätts för PR för BPH. Helena Skarp och Anna Qvarfort
uppdrogs att gå igenom budgeten för kommande verksamhetsperiod och se
över möjligheten att öka de budgeterade kostnaderna för PR något.
f) Statistik över genomförda BPH under våren 2017
KHM tog del av statistik över antalet genomförda BPH under våren 2017 samt
statistik över antalet hundar per beskrivningstillfälle och per arrangör.
Kommittén konstaterade att antalet BPH-tillfällen varierar i landet liksom
efterfrågan.
Statistiken påvisar en konstant ökning av antalet genomförda BPH.
g) Utvärdering av BPH-konferens
Under våren har en träff för BPH-beskrivare ägt rum. KHM tog del av en
anonym utvärdering av deltagarnas åsikter och konstaterade att resultatet var
mycket positivt.
§ 36

Fråga om tolkning av MH-regler

På protokollen för mentalbeskrivning hund, MH, finns sedan revideringen (2017-01-01)
en ruta där beskrivaren kryssar i om hunden har erhållit känd mental status för avel
eller ej. Den bedömningen är endast aktuell för hundar av brukshundsras.
Brith Andersson uppdrogs att kommunicera med Svenska Brukshundklubben i frågan.
§ 37

Information gällande RACC
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Representanter från KHM har tidigare träffat Ras- och avelsföreningen för cane corso,
RACC, för att diskuterat klubbens önskemål om att få till en mentalbeskrivning som på
ett bra sätt mäter de rastypiska egenskaperna hos cane corso.
Helena Frögéli redogjorde för det senaste mötet med klubbens ordförande där man
diskuterat möjligheten att lägga till ett eller fler moment till BPH-beskrivningen för att
få en funktionsbeskrivning för cane corso som kan genomföras i samband med BPH.
KHM såg positivt på den inledda diskussionen och uppmanade klubben att tillsätta
enarbetsgrupp inom klubben för att gå vidare i arbetet. KHM kan delta med
representant/representanter vid framtida diskussioner tillsammans med en
arbetsgrupp från klubben.
§ 38

Information från ledamöter och adjungerade

Maritha Östlund-Holmsten har varit och hos Specialklubben för tibetansk spaniel och
informerat om KHM och BPH.
Ken Lundahl har varit på seminarium arrangerat av Agria för uppfödare. Där har han
pratat om BPH och användbarheten av beskrivningen. Han har även varit och föreläst
om BPH för Hallands Kennelklubb, på Airedaleterrier Gillets avelskonferens och för
Svenska Parson Russell Terrier Klubben
Anette Erlandsson arbetar för att BPH ska vara en del av uppfödarutbildningen i
Halland och ingår numer i Hallands Kennelklubbs BPH-grupp.
Susanne Vähäniitty ingår i mentalkommittén i Svenska Bergs och Herdehundklubben.
Cilla Hamfelt informerade om att sju kurser i Hundens beteende har startat under
våren. Nästa kursstart är hösten 2017.
Helena Skarp informerade kort från den internationella konferensen Dog Health
Workshop som ägt rum i Paris under april. ”Behavior” var en av rubrikerna på
konferensen. Dagen innan workshopen anordnade den franska kennelklubben
föreläsningar där Sofia Malm från SKK deltog. Under den dagen diskuterades Sveriges
framträdande arbete för hundars mentalitet vid flera tillfällen.
Helena Frögéli informerade om att mallen för utvärdering av mentala hälsoprogram
nu finns publicerad på skk.se.
§ 39

Diskussion gällande 200-analyser

Vid föregående möte var 200-analyser uppe för diskussion och KHM beslutade då att
föra en vidare diskussion på dagens möte. Kommittén förevisades statistik över
genomförda BPH per ras uppdelat på svenskfödda hundar per ras respektive
importerade hundar per ras. I SKK avelsdata presenteras statistiken rasvis enbart för
svenskfödda hundar då tjänsten i första hand är ett avelsverktyg där klubbar och
uppfödare ska kunna följa de avelsarbete/avelsframsteg som bedrivits under åren.
KHM beslutade att rasens importer ska räknas med när man räknar antalet
genomförda BPH inom en ras för att se om den är aktuell för en 200-analys eller inte.
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Importerna är inte med i själva materialet som analyseras men om en stor andel av
rasens genomförda BPH gjort av importer kommer detta att kommenteras i analysen.
§ 40

Diskussion gällande 500-analyser

När det finns 500 svenskfödda BPH-beskrivna hundar inom en ras erhåller klubben en
så kallad 500-analys. Den första rasen att uppnå detta är rhodesian ridgeback. 500analysen är, precis som 200-analysen, tänkt att vara ett verktyg för klubben som kan
användas vid diskussion om rasens mentalitet, vid avelsplanering och för att få en
övergripande uppfattning om rasens mentalitet. KHM förevisades en ny version av den
gjorda analysen. KHM ska arbeta vidare med analysen under sommaren och samtliga
ska återkoppla till arbetsgruppen för 500-analys med feedback för att dokumentet ska
kunna revideras och bli så användarvänligt som möjligt.
§ 41

Bidrag för mentalitetskonferenser

a) Gemensamma bidragsregler
Mentalitets- och avelskonferenser samt uppfödarträffar anordnas av special-,
ras-, och avtalsanslutna klubbar. I dagsläget medger inte bidragsreglerna att
rasklubbar söker eget bidrag för sina träffar/konferenser utan deras
ansökningar behöver gå genom specialklubben som endast haft möjlighet att
beviljas ett bidrag (max 10 000 kr) vartannat år. KHMs önskemål är att det
möjliggörs för respektive rasklubb att direkt till SKK ansöka om bidraget på
maximalt 10 000 kr.
Det förelåg ett förslag till reviderade bidragsregler som KHM tagit del av och
gått igenom. Förslaget innebär gemensamma regler för Kommittén för hundars
mentalitet och Avelskommittén vilket bör underlätta för klubbarna. Det innebär
även att rasklubbar har möjlighet att söka bidrag för sina konferenser och AK
respektive KHM kan bevilja en rasklubb bidrag efter yttrande från specialklubb.
Bidrag till special-, rasklubbar och avtalsanslutna klubbar med ansvar för en ras
kan beviljas vart tredje år. Bidrag till special- och rasklubbar samt med ansvar
för flera raser kan beviljas vartannat år.
KHM beslutade att föreslå CS att anta de nya reglerna på kommande CS-möte.
b) Bidragsansökan från Svenska Svenska Schnauzer Pinscherklubben, SSPK
Det förelåg en ansökan från SSPK för Dvärgpinscherklubben om ekonomiskt
bidrag till en avelskonferens om mentalitet den 21-22 oktober 2017.
KHM ber klubben uppmärksamma att arvoden för styrelseledamöter och
klubbfunktionärer inte kan räknas med i det bidragsberättigade beloppet.
KHM beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalningen enligt gällande
regler.
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§ 42

KHMs nyhetsbrev

Under maj skickades vårens nyhetsbrev från kommittén ut via SKKs kansli till
uppfödare, klubbar och BPH-funktionärer.
KHM tackade för ett fint nyhetsbrev.
§ 43

Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer

 CS 1-2017
Kommittén noterade protokollet och lade det därefter till handlingarna.

§ 44

Oacceptabelt beteende

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för
oacceptabelt beteende under våren 2017. Hittills har endast ett fåtal rapporter skett
och några ärenden från 2016 är fortfarande pågående.
Kommittén tackade Brith Andersson för informationen och lade förteckningen till
handlingarna.
§ 45

Till KHM för kännedom

 Information om Behavior evaluation test for livestock guardian dogs
 Minnesanteckningar – att beskriva hundrasers mentalitet från 2017-03-20
 BPH-arrangörsinformation
KHM tog del av ovanstående
§ 46

Övriga frågor

KHM diskuterade presentationen av BPH i SKK avelsdata. Det är viktigt att information
utifrån genomförda BPH presenteras så lättförståeligt som möjligt för hundägare och
uppfödare. Vid en revidering av e-tjänsten Avelsdata har KHM önskemål om ett antal
punkter som bör förbättras.
§ 47

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 22 augusti.
§ 48

Sammanträdets avslutande

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet.
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Vid protokollet

Anna Qvarfort
Justeras

Justeras

Maritha Östlund-Holmsten,
ordförande

Anette Erlandsson

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

