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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2018-05-15 – 2018-05-16. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman, Kristina Duvefelt, Cilla 
Hamfelt (närvarande dag 1), Ken Lundahl och Sonny Ström (t.o.m.  kl 13.00 dag 2) 

Adjungerade: 

Brith Andersson, Curt Blixt, Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Erling Strandberg och Ulf 
Uddman 

Protokoll: 

Martin Larsson 
 
 
 

§ 19 Sammanträdets öppnande 

Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna 
och förklarade därmed mötet öppnat.  
 

§ 20 Val av justeringsperson 

Kristina Duvefelt utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 21 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att punkternas ordningsföljd kan komma att justeras under dagen. 
Därefter fastställdes dagordningen.  

 

§ 22 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll 1-2018 och noterade att § 10 innehöll ett felaktigt 
ord dispensutbildning istället för distansutbildning därefter lades protokollet till 
handlingarna. 
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§ 23 Ekonomiska rapporter 

KHM gick igenom den ekonomiska rapporterna för KHM till och med april 2018. 
Kommittén konstaterade att resultatrapporten visade att kostnaderna ligger väl inom 
budgeterade ramar. Fastställda budgetar för 2018 och 2019 antagna av 
kennelfullmäktige och verksamhetsplanen upprättad av KHM redovisades i bilagor.   

 

§ 24 Uppdrag 

Aktuell uppdragslista gicks igenom och uppdaterades. Helena Frögeli och Brith 
Andersson redogjorde för upprättad statistik rörande raser med krav på 
mentalbeskrivning av föräldradjuren för registrering av avkomma i andra nordiska 
länder. Omfattning var väldigt begränsad. I Finland föreligger krav för tre raser, i Norge 
för en ras och inga krav alls i Danmark. 

 

 § 25 Ärenden 

1. Cane corso, yttrande över ansökan om hälsoprogram BPH 

Det hade inkommit en förfrågan från SKK/AK, avelskommittén, med önskan om 
ett yttrande över en ansökan om hälsoprogram, nivå 2 gällande Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH, från den avtalsanslutna klubben RACC (ras 
och avelsföreningen för Cane Corso). Ansökan avser registreringsförbud för 
avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som före parning ej har 
genomförd BPH.  RACC har tidigare sökt om hälsoprogram där såväl 
mentalbeskrivning hund, MH, som BPH skulle vara aktuella, men fått avslag då 
BPH är den beskrivning som SKK rekommenderar för raser utanför Svenska 
Brukshundklubben. Efter avslaget har man haft en dialog med både KHM och 
AK gällande mentalitet. KHM ställer sig positiva till införande av önskat 
hälsoprogram och har inget ytterligare att tillägga utöver det som redan är 
redovisat i ansökan. 

2. Dogue de bordeaux 

Det hade inkommit en förfrågan från SKK/AK, avelskommittén om ett yttrande 
över avelskommitténs avslag angående ansökan från Klubben för gårds- och 
boskapsvaktare, KGBV. Ansökan avsåg hälsoprogram med krav på genomförd 
BPH för ett av föräldradjuren. SKK/AK efterfrågar också ett yttrande från KHM 
om raskklubbens önskan om att införa ett mentalt hälsoprogram. KHMs stödjer 
AKs skrivelse om att inte godkänna hälsoprogram gällande endast det ena 
föräldradjuret i en parningskombination. KHM vill samtidigt påpeka att man ser 
positivt på KGBVs intention att införa hälsoprogram avseende mentalitet men 
att ett mer utförligt underlag bör bifogas ansökan. Om klubben så önskar finns 
möjlighet att få stöd/information genom att ta kontakt med SKKs kansli, 
avdelningen för avel och hälsa och den person som arbetar specifikt med 
mentalitet. 
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3. Svenska Brukshundklubben, SBK, och mentalbeskrivarkonferens. 

Det förelåg ett bordlagt ärende som berörde möjligheten för SBK att nyttja ett 
tidigare beslutat konferensbidrag för 2017. Bidraget har inte utbetalats då SBK 
efter det att bidraget beviljats av KHM ändrat sitt upplägg från en central 
konferens till flera mindre konferenser i olika delar av Sverige. Efter begäran 
från SKK har SBK inkommit med kompletterande uppgifter rörande uppläggen 
av konferenserna. KHM tog del av SBKs underlag och beslöt att bifalla ansökan. 
Kommittén betonade att vid redovisning förväntas konferensprotokollet 
innehålla en samlad rapportering av vad som diskuterats samt har beslutats. 
Redovisningen ska också innehålla en utförlig ekonomisk rapport.  

4. Mentalitetdokument för RAS 

Helena Frögéli redovisade det dokument som delgetts SKKs avelskommitté. 
Avelskommittén har påpekat vikten av att området mentalitet behandlas i RAS 
och gett Anne Bucksch, avelskonsulent SKK, uppdrag att, tillsammans med 
Helena Frögéli och Åsa Lindholm uppdatera den information om mentalitet 
som RAS bör innehålla. 

 

§ 26 Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH 

Kommittén gick igenom minnesanteckningar från Arbetsgruppen för BPHs möten 
sedan förra kommittémötet den 8 februari 2018. 

 

§ 27 Beslut från BPH-gruppen att fastställa av KHM. 

Nedanstående beslut tagna av arbetsgruppen för BPH fastställdes av KMH. 

a) att auktorisera Mikael Larsson, Frida Hell och Carina Jonsson som 

 testledare. 

b) att registrera vilande auktorisation för beskrivarna; Ammie Hultin, Anna 
Bergwall och Kenth Karlsson till 2019-02-20 

c) att avauktorisera Nina Josefsson, Sanela Handanagic och Kristin Nilsson som 
testledare. 

d) att anmälda beskrivare och testledaraspiranter i Kalix inte kan deltaga i den 
centrala utbildningen då planerade arrangör i Kalix i nuläget inte uppfyller 
kraven för arrangörskap. 

e) att samtliga beskrivare videobeskriver i Pingpong efter konferensen 2018 och 

att samtlig testledare före 2018-12-31 skickar in videofilm via gratistjänsten 

Sprend till Ken Lundahl. 

f) att ansökan från Västmanlands läns kennelklubb beträffande arrangörskap för 

BPH samt utbildning av beskrivare och testledare avslogs för att 

ansökningstiden utgått. 
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§ 28 BPH, nya ärenden 

 En förfrågan hade ställts av Sara Karlberg från Terapihundskolan om möjligheten 
att utarbeta tilläggsbeskrivningar till BPH för hundar som ska utbildas till besöks- 
terapi- eller skolhundar. Kommittén diskuterade frågan och var positiva till 
helheten i projektet. 

Då dessa hundar är ett aktuellt och viktigt ämne i nutid uppdrog kommittén åt Ulf 
Uddman och Curt Blixt att ta kontakt med Sara Karlberg för att undersöka hur SKK 
skulle kunna stödja arbetet väl medvetna om att aktörerna i dessa frågor är privata 
företag. 

 Alla BPH-testledare har tillgång till Pingpong som informationsverktyg och det 
betalar SKK årliga licenskostnader för. Testledarna använder programmet väldigt 
begränsat varför BPH-gruppen föreslår att funktionärsgruppen tas bort från 
Pingpong och att informationsansvaret för gruppen istället åläggs respektive BPH-
arrangörer. 

Kommittén beslöt att bifalla förslaget och uppdrog åt BPH-gruppen att föra ut 
informationen till arrangörer och testledare. 

 KHM beslöt att delegera beslut om auktorisation av beskrivare och testledare för 
den centrala utbildningen som avslutas 2018-06-30 till Arbetsgruppen för BPH. 
Beslutet grundar sig på att funktionärerna då kan auktoriseras direkt efter 
utbildning och inte behöva vänta tills nästa kommittémöte som hålls i slutet av 
augusti. 

 

§ 29 BPH Aktuella frågor att diskutera. 

Kommittén hade en bred diskussion om frågor som rörde BPHs utveckling i framtiden. 
Diskussionen handlade bland annat om: 

 Utveckling av framtida utbildningar varav en webutbildning som kommittén beslöt 
att söka bidrag till redan nu. Se senare paragraf 

 Nya molnbaserade bokningstjänster för att hundägare enklare ska kunna hitta 
lediga BPH-platser. Idag finns det orter som har utrymme för att ta emot fler 
hundar medan andra är fulltecknade vilket leder till dåligt utnyttjande av resurser.  

 Utnyttjande av facebook eller skype for business för olika syften  

 Införliva BPH i RAS 

 Närma oss andra intressenter som jaktsidan, ras och specialklubbar, 
samhällsnyttiga hundar m.fl. som vill jobba med BPH  

 Hur ska framtida marknadsföring gå till? Subventionerade starter. Riktade rabatter 
mot exempelvis uppfödare. Finansiering av arrangörskap.  

Ulf Uddman lät meddela att budgeten till Stockholm Hundmässa inte täcker en 
BPH-monter. KHM avser att undersöka om möjlighet finns att avsätta egna medel 
till montern. KHM uppdrog Arbetsgruppen för BPH att ta fram ett förslag på 
monteraktivitet. 
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§ 30  BPH och statistik 

Kommittén gick igenom aktuell statistik för genomförda BPH. Total har 13 872 BPH 
genomförts per 2018-05-11 sedan starten 2012. Antalet registrerade hundar under 
perioden 320 065 st. Antalet genomförda BPH per år har stigit från ca 1 000 per år 
2012 till nästa 3 500 år 2017. Utvecklingen är mycket bra och utfallet är i takt med den 
långsiktiga planen och t.o.m. lite före. 

 

§ 31 Finansiering av nytt projekt inom BPH 

Bakgrund: Idag hålls det vartannat år en central utbildning för BPH. Det krävs stora 
insatser för planering och genomförande och är kostsamt. För att effektivisera, 
kvalitetssäkra och göra utbildningen mer tillgänglig så vill KHM skapa en rullande 
webutbildning och se över hur framtida BPH-utbildningar ska genomföras  

 
Projekt: KHM vill utveckla en webutbildning som ett utbildningspaket för beskrivare av 
BPH som kan användas året om. Den webbaserade utbildningen ska bättre kunna 
kvalitetssäkra beskrivarutbildingen.  

 
KHM söker härmed ett anslag på 75 000 kronor ur den ändamålsbestämda fonden för 
webutbildning för externa kostnader för detta projekt. 
 
Paragrafen är omedelbart justerad.  
 

§ 32 Mentalindex 

Arbetsgrupperna för mentalindex har haft inledande möten och sammanställt ett antal 
strategiska frågor att ha som underlag för styrning av framtida arbete inom grupperna. 
Frågorna gicks igenom och diskuterades och mycket handlade om mentalindexets plats 
och vikt i avelsarbetet och vilka ekonomiska- och IT-resurser som finns för utvecklingen 
av mentalindex. Kommittén gav de båda arbetsgrupperna uppdrag att tillsammans ta 
fram ett förslag till nästa möte till hur man fortsatt skulle arbeta vidare med punkterna 
som diskuterats. Förslaget bör också innehåll en grov tidsram.  

En generellt mycket viktig fråga som ställts från arbetsgrupperna var att om vi vet om 
mentalindex fungerar. Går detta att säkerställa? Erling Strandberg redovisade att så 
var fallet med hjälp av MH data på föräldradjur och deras avkommor. 
 

 33 Information 

Information från ledamöter och adjungerade: 

 Erling Strandberg berättade att han och Helena Sirén blivit intervjuade av Agria 
för deras podcast, Pälspodden. Programmet handlade om hundavel för 
beteende.  

 Helena Frögéli berättade att Franska kennelklubben varit här för att besöka ett 
BPH i Nykvarn. Dom var väldig positiva till besöket och visade ett stort intresse 
för att arbeta vidare med detta för egen del.  
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§ 34 Oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna om 
oacceptabelt beteende under 2018. Brith Andersson lämnade också en rapport från 
den generella domarkonferensen där hon höll ett föredrag om hantering av ärenden 
vid rapport om oacceptabelt beteende samt även delgav deltagarna en checklista som 
tagits fram för utställningsdomare. Föredraget var mycket uppskattat och kommittén 
vill uttrycka sin nöjdhet med Briths insats. Kommittén hade också fått ett utdrag från 
en utvärdering av konferensen för frågor som rörde kommitténs arbetsområde. 
Generellt var att mer än 80% av deltagarna tyckte att dessa frågor var viktiga och 
intressanta. 

 

§ 35 Utbildning och övriga ärenden 

 Cilla Hamfelt guidade oss igenom ping pong, vår digitala lärplattform för BPH. 
Visade upp den nya utbildningen, ”Mera mentalitet förstå, tolka och påverka 
hundens beteende”. Den befintliga digitala studiecirkeln, ”Hundens beteende”, 
har hitintills använts av 1 200 deltagare. 

 Hans Temrin, docent i etologi på Stockholms Universitet höll ett fördrag om hund- och 
vargprojektet som varit en studie över egenskaper som av vikt vid människans 
domesticering av hunden. Ett vanlig antagande är att aggression minskade som ett 
resultat av domesticeringen, men tidigare studier har visat att vargar uppvisar mindre 
aggressivitet mot varandra än vad hundar gör när de hålls under liknande 
förhållanden. Den aktuella studien vid Stockholms universitet ger emellertid inte stöd 
för att det är skillnad i aggressivitet mellan hund och varg. Hans Temrin menade att 
deras egna studier tillsammans med tidigare studier tyder på att en annan egenskap 
som förmodligen varit av stor vikt under domesticeringen har varit individens förmåga 
att kunna underordna sig människan och därmed varit lättare att dominera. Ett 
uppskattat fördrag som gav många tankeställare. 

 

§ 36 Protokoll från FCI, NKU, CS och andra SKK kommittéer 

 

 UK 1 2018 Protokoll 

 DK 1 2018 Protokoll 

 DK 2 2018 Protokoll 

 CS 1 2018 Protokoll 

 FCI General meeting 2018-0228, main decision. 

 AGr ES Minnesanteckningar 1 2018 

 UtstK 1 2018 Protokoll 

 Jhk 1 2018 Protokoll 

 FK 1 2018 Protokoll 
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 UKK 1 2018 Protokoll 

 NKU/AU Protokoll från möte 20180215 

 AG  Standard 1-2018 Protokoll 

 UK 2 2018 Protokoll 

Kommittén noterade protokollen och lade de därefter till handlingarna. 
 

§ 37 Till KHM för kännedom 

 UK Beviljade anslag för utveckling av distansutbildning 

 Artikel i Norwichterrier klubbens tidning , 20171125. Ken Lundahl 

 Artikel: Owners adult attachment style. Frontiers in Psychology 20171130. 

 Presidiebeslut från CS för vit herdehund 

KHM tog del av ovanstående 

 

§ 38 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde, nr 3, äger rum den 30 augusti 2018 

 

§ 39 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet och tackade alla 
närvarande för en bra verksamhetsperiod.  

 

Vid protokollet 

 

Marin Larsson 

 

Justeras     Justeras  

 

Maritha Östlund-Holmsten  Kristina Duvefelt 

 

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


