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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2019-05-07. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten, ordförande, Stefan Björkman, 
Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl, Sonny Ström. 
 
Adjungerade: Erling Strandberg, Åsa Lindholm, Helena Frögéli, Ulf Uddman, Curt Blixt 
(via telefon). Brith Andersson och Svante Frisk deltog vid § 23 d) och § 25. 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
 § 18   Sammanträdet öppnas  
Ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade alla välkomna varefter mötet förklarades 
öppnat.  
 
§ 19   Val av justeringsperson  
Att justera dagens protokoll valdes Sonny Ström.  
 
§ 20   Fastställande av dagordning  
KHM beslutade att punkternas ordningsföljd kan komma att justeras under dagen och 
därefter fastställdes dagordningen.  
 
§ 21   Föregående protokoll  
Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna.  
 
§ 22   Ekonomiska rapporter 
De ekonomiska rapporterna gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 23   Nya ärenden 
 

a) Bidragsansökan  Chodsky Pes klubben 
Ansökan hade inkommit från Chodsky Pes klubbben om bidrag till konferens 
om mentalitet. KHM ser mycket positivt på att rasklubben aktivt arbetar med 
mentalitetsfrågorna och tillstyrker ansökan förutsatt att specialklubben, SBK, 
inte har några invändningar. Lotta Olsson uppdrogs att kontakta SBK. 
Bidraget betalas ut i efterhand enligt gällande regler. 
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b) Skrivelse från Svenska Pudelklubben 

Skrivelse hade inkommit från Svenska Pudelklubben om att få en gemensam 
200 analys för BPH gällande de tre mindre storleksvarianterna. Helena Frögéli 
informerade om att detta redan är på gång och att analysen kommer att skickas 
till specialklubben inom en relativt snar framtid. 

 
c) Bidragsansökan Svenska Sennenhundklubben 

Ansökan hade inkommit från Svenska Sennenhundklubben om bidrag till den 
del av deras raskonferens som rör mentalitet. KHM ser mycket positivt på att 
specialklubben arbetar med mentalitetsfrågorna och tillstyrker  ansökan. 
Lotta Olsson uppdrogs att kontakta specialklubben om en mer specificerad 
budget där kostnader för de olika delarna kan ses.  
Bidraget betalas ut i efterhand enligt gällande regler. 
 

d) Svenska Brukshundklubben, SBK, gällande Mentalbeskrivning Hund, MH 
Skrivelse inkommen från SBK gällande några justeringar i anvisningarna för MH 
och i MH-nyckel. KHM diskuterade justeringarna och beslutade att bordlägga 
ärendet till nästa möte.  
 

§ 24   Uppdragslista/pågående ärenden 
Uppdragslistan gicks igenom och KHM diskuterade de olika uppdragen. Konstaterades 
att flera ärenden ligger flera år bakåt i tiden. 
Sekreteraren uppdrogs att snarast uppdatera uppdragslistan. 
 
§ 25   Oacceptabelt beteende 

a) Brith Andersson föredrog den totala sammanställningen för 2018 gällande 
hundar rapporterade för oacceptabelt beteende, totalt 75 st. Vilket är inom det 
antalhundar som rapporterats under tidigare år. I förhållande till det stora antal 
starter som årligen sker inom den totala SKK-organisationen kan konstateras 
att det inte är något högt antal. 

 
b) Svante Frisk föredrog listan för 2019 gällande hundar rapporterade för 

oacceptabelt beteende, till dags dato 19 st. 
 

c) Information om att SKKs kansli haft en träff med de personer som är knutna till 
SKK att testa hund som rapporterats för oacceptabelt beteende.  

 
d) Som information fanns SBKs utskick till sina rasklubbar, angående handläggning 

av den information som SBK får från SKK när hund av SBK ras rapporterats med 
anledning av oacceptabelt beteende.  
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§ 26   BPH - arbetsgrupp 

a) Minnesanteckningarna från arbetsgruppens möten 4-2019, 5-2019, 6-2019 och 
7-2019 fanns bifogat dagordningen och gicks igenom av Ken Lundahl. 
Nedanstående beslut tagna av arbetsgruppen för BPH fastställdes av KHM: 
 
1- Vilande auktorisation av beskrivare Matilda Ström, Lunds BK, 2020-02-26. 
2- Vilande auktorisation av beskrivare Anna-Lena Nennestam, Svenska 

Terrierklubben/Örkelljunga, till 2020-02-26.  
3- Återauktorisation som testledare Lynn Karlsson, Gården i Nyåker, Östervåla. 
4- Arvodering av centrala handledare, beslutat till dagarvode heldag 1500 kr. 
5- Mönsterås BK, avauktorisation som BPH arrangör på egen begäran pga 

funktionärsbrist. 
6- Ersättningar i samband med bakbeskrivningar. Arrangör kan hos BPH-ag 

ansöka om ersättning om 500 kr per hund vid bakbeskrivning då detta görs 
för beskrivaraspirant från annan arrangör. 

7- Godkänd ansökan för beskrivarutbildning 2019-03-13 Stefan Hellström, 
Stefans Hundkurser, Roma, Gotland. 

8- Ansökan om arrangörskap för BPH på Norra Öland, ansökan godkänd med 
villkoret att begagnad bana inköps, företrädesvis från Mönsterås BK. 

9- Ansökan från Jägarförbundet Gävleborg om arrangörskap för BPH. Bana 
placerad i södra Veckebo, korskrogen men flyttbar till Hedemora och övriga 
Dalarna. Ansökan tillstyrks med förbehållet att funktionärsbehovet kan 
tillgodoses. 

10- Godkänd ansökan om beskrivarutbildning 2019-03-27 Barbro Kamleitner, 
Örebro läns KK. 

11- Godkänd testledare 2019-04-08 Rikke Jensen, Nykvarns RK. 
12- Godkänd testledare 2019-03-30 Maria Cronqvist, Terrierklubben, 

Örkelljunga. 
13- Godkänd testledare 2019-04-06 Cecilia Wahlgren, Terrierklubben, 

Örkelljunga. 
14- Beslut om att obligatorisk gemensam endagskonferens för beskrivare och 

testledare ska hållas 2020-03-14. 
15- Ansökan om arrangörskap för BPH från Norra Älvsborgs kennelklubb 2019-

04-28. Ansökan tillstyrks med förbehållet att funktionärsbehovet 
tillgodoses. 

16- Godkänd testledare 2019-04-27 Therese Gustafsson, Nykvarns RK. 
17- Beslut taget 2019-04-23 om att till centrala handledare med olika uppdrag 

utse: 
Anna Forsberg, Östervåla, Cathrine Hoff, Mjölby, Helena Tilly, Umeå, Ingalill 
Larsson, Stockholm, Jenny Linderoth, Stockholm och Karin Blom, Stockholm. 

18- Kvalitetssäkring, testledare, nytt beslut om att: Videofilmning av hela 
Mom.4 med samtliga passager ska filmas i början av BPH-säsongen och 
skickas till Ingalill Larsson senast 2019-08-15. 
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b) Etableringskostnader för BPH arrangör 
Kostnader gällande inköp av BPH bana och utbildningar diskuterades. 
Kostnaderna får inte vara så höga att behovet av nya arrangörer inte kan 
tillgodoses. Beslutades att subventionera kostnaderna så att priserna blir 
följande: inköp av bana 15 000 kr, beskrivarutbildningen 5000 kr + inköp av 
valfri läsplatta.  

c) Ersättningar 
Diskussion om ersättningar för funktionärer diskuterades. Idag skiljer det sig 
mycket mellan arrangörerna. BPH-ag uppdrogs att se över de 
rekommendationer som finns idag och göra eventuella justeringar. Ulf Uddman 
informerade om de beslut CS tagit gällande arvoden för exteriördomare och 
ringsekreterare att gälla från 2020-01-01, 1250 kr respektive 950 kr. 

 
d) För kännedom fanns minnesanteckningar från möte gällande central 

handledargrupp, 2019-04-23. 
 

e) För kännedom fanns arbetsbeskrivning för ”rikslikarna”. 
 

f) För kännedom fanns sammanfattande noteringar från årets 
beskrivarkonferenser som hållits i Upplands Väsby, Malmö och Göteborg. 
 

g) För kännedom fanns Tolkningsanvisningar gällande BPH 2019. 
 

h) För kännedom fanns det nyhetsbrev som kommer att skickas ut till ras- och 
specialklubbar nu i maj, med tips till de klubbar som ännu ej uppnått 200 
hundar BPH-beskrivna. 
 

i) För kännedom fanns den enkät som kommer att skickas ut till de ras- och 
specialklubbar som har fått 200 respektive 500 analyser. 
 

j) Maritha Östlund väckte frågan till BPH-ag om policy för BPH-arrangörer. BPH-ag 
uppdrogs att arbeta med frågan. 
 

k) BPH i Frankrike. Ken Lundahl informerade om att dokumenten nu ska vara 
översatta till franska. Telefonmöte är planerat. Uppdatering kommer på nästa 
KHM möte. 
 

§ 27   Mentalindex arbetsgrupp 
a) Erling Strandberg förevisade den presentation han hållit för de tre pilotrasernas 

rasklubbar: Tollarklubben, Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige och 
Svenska Perro de Agua Espanol klubben. Mentalindex är här baserat på resultat 
från BPH. KHM fann presentationen mycket intressant och tackade för 
förevisningen. 
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b) Minnesanteckningar fanns bifogat dagordningen för de tre möten 
arbetsgruppen haft med respektive rasklubb. Rasklubbarna är positiva till 
fortsatt arbete med Mentalindex. 
 

c) Inledande möte har även hållits med de två pilotraserna tillhörande SBK, 
rottweiler och australian shepherd. Deras index kommer att baseras på MH 
resultat. Även dessa rasklubbar är positivt inställda till att fortsatt vara med i 
projektet. Möten är inplanerade till 12 juni med respektive rasklubb. 

 
§ 28   Inför Kennelfullmäktige, KF, 2019 

a) Kommitténs prioriterade områden 
Kommittén ska inkomma med en redogörelse hur arbetet gått under 
innevarande verksamhetsår. Där ska KHMs prioriterade områden tydligt vara 
redovisade. 
 

b) Verksamhetsplan 2020-2021 
Verksamhetsplan för nästa verksamhetsperiod diskuterades utifrån den nu 
gällande verksamhetsplanen. Något som togs upp var Mentalindex där det 
under nästa verksamhetsperiod kan komma att läggas till ytterligare raser. 
 

c) Budget 2020-2021 
Arbetsgruppen för BPH har lämnat ett förslag till budget för BPH-
verksamheten. Diskussion om det är något extra som förväntas komma till i 
kommande verksamhetsperiod för KHM jämfört nuvarande.  
 

d) Workshop tema 
En workshop kommer att hållas dag ett på KF och till detta önskas förslag på 
teman att diskutera. 
 
KHMs ledamöter ombads att snarast inkomma med ytterligare förslag till 
ovanstående punkter. Helena Frögeli och Lotta Olsson uppdrogs att 
tillsammans med Maritha Östlund-Holmsten sammanställa ovanstående 
punkter som ska vara  Annika Klang, CS sekreterare, tillhanda senast 20 maj. 

 
§ 29   Information från ledamöter och kansli 

a) Ordförande 
Maritha Östlund-Holmsten informerade om det möte som kommer att hållas 
med SBK 14-15 maj. Mötet kommer bland annat att handla om samarbetet 
mellan SKK och SBK, framför allt gällande mentalitet. Från KHM deltar, förutom 
ordförande, Stefan Björkman och Sonny Ström. Från SBK deltar Conny Borg, 
Fredrik Berg, Anneli Hultman och Jessica Alenius. Även SKKs VD Ulf Uddman 
deltar den 14 maj. 
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b) Curt Blixt informerade om det digitala utbildningspaketet som tagits fram för 

beskrivare. Texter, frågor och testuppgifter är klara. Cilla Hamfelt håller på att 
lägga upp allt i Ping pong vilket kommer att vara klart nu i maj. 

 
c) Cilla Hamfelt informerade om den enkät som ska tas fram gällande rasers 

mentala egenskaper. 
 

d) Sekreterare 
Lotta Olsson informerade om det till juni 2020 inplanerade gemensamma 
mötet för SKKs samtliga kommittéer. Ulf Uddman förklarade bakgrunden till 
varför detta möte ska hållas. Det finns ett behov för kommittéer och dess 
ledamöter att träffas och diskutera gemensamma frågor. Det är också viktigt i 
SKKs strävan om samsyn inom organisationen att de olika kommittéerna får 
chans att träffas. Ledamöterna ombads inkomma till Lotta Olsson med förslag 
på punkter till agendan. 
 
 

 
§ 30   Till KHM för kännedom 

a) För kännedom fanns de 200-analyser som gjorts för pudel stor, berner 
sennenhund och finsk lapphund.  
KHM tackade för informationen. 

 
b) C-BARQ and QoL for companiondogs and it´s owners 

KHM noterade informationen. 
 

c) Acquiring a Pet Dog: A revies of Factors Affecting the Decision-Making of 
Prospective Dog Owners 
För kännedom fanns en engelsk artikel rörande faktorer som styr hundköp som 
exempelvis hundens mentalitet. 
KHM noterade informationen. 
 

d) Motioner till KF 
För kännedom fanns de inkomna motionerna till kommande KF 
Ingen motion har inkommit som direkt berör KHM. Motionerna gicks igenom 
och KHM tackade för informationen. 

 
§ 31   Protokoll 

a) SKKs Centralstyrelse, CS, 1 2019 och 2 2019 
KHM noterade informationen. 
 

b) SKKs Domarkommitté. DK, 1 2019 och 2 2019 
KHM noterade informationen. 
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c) SKKs arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet, AG-ES 1 2019 och 2 2019 

KHM noterade informationen. 
 

d) SKKs prov och tävlingskommitté, PtK, 1 2019 
KHM noterade informationen. 
 

e) SKKs Utställningskommitté, UtstK, 2 2019 
KHM noterade informationen. 
 

f) SKKs Utbildningskommitté, UK, 2 2019 
KHM noterade informationen. 
 
§ 32   Övriga ärenden 

 
a) Olagligt kuperade hundar 

Ulf Uddman redovisade det beslut som CS tagit om att avslå dispensansökan 
om att  tillåta olagligt kuperade hundar att delta i BPH och MH. För ras där 
genomförd BPH respektive MH är ett krav inför avel innebär detta i praktiken 
även ett avelsförbud. 

 
§ 33   Datum för nästkommande möten 
Nästa möte är den 5 september. Resterande möten under 2019: 12 november. 
 
§ 34   Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat.  
Inga beslut befanns falla under denna paragraf. 
 
§ 35.   Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla deltagande och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet  
 
 
Lotta Olsson  
 
Justeras  
 
 
Maritha Östlund-Holmsten    Sonny  Ström 
 
  
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS 
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