SKK/KHM nr 3 2010
2010-06-02
§§ 33-46
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010.
Närvarande:
I första delen av mötet deltar ledamöter från Samrådsgruppen, Projekt-/Forskargruppen
och KHM.
Ledamöter KHM: Ionie Oskarson (ordf), Claes Hemberg, Ken Lundahl, Cilla
Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist, Staffan Thorman.
Från Samrådsgruppen och Projekt-/Forskargruppen: Ingalill Larsson, Ann Olsson,
Curt Blixt, Per Arvelius, Kenth Svartberg, Sophia Trenkle Nyberg
Adjungerade: Ulf Uddman, Helena Rosenberg, Brith Andersson, Åsa Lindholm
Vid protokollet: Nina Karlsdotter

§ 33 Mötets öppnande
Ordförande i KHM Ionie Oskarson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet
öppnat. Ett särskilt välkommen riktas till Nina Karlsdotter som i och med detta möte
inträder som sekreterare i KHM.
Liz-Beth Liljeqvist presenterar samrådsgruppens planerade verksamhet. Tanken är att
samrådsgruppen träffas innan KHM-mötena i mån av möjlighet.
Under förmiddagen kommer vi att få möjlighet att följa en hund under ett BPH. Curt
Blixt berättar om dagens demonstration.
Han berättar vidare att ca 190 hundar har totalt anmälts för provverksamhet och av
dessa är ca 70 inbokade. Den 23/6 2010 sker det första ”skarpa” provet.
Mötet ajourneras och återupptas efter genomförd demonstration.
Ionie Oskarson uttrycker sin mening att det varit mycket intressant och spännande att få
ta del av BPH i dess nuvarande form.
Deltagarna skiljs åt för att återuppta möten i respektive grupp. Protokollet nedan speglar
diskussioner och beslut i KHM.
§ 34 Val av justerare
Claes Hemberg utses att jämte ordförande justera protokollet.
§ 35 BPH
a) Tidsplan för ”parallellarbete” BPH
Helena Rosenberg meddelar att tidsplanen kommer att presenteras via utskick
före sommaren. Förslag: tidsplanen går via KHM till CS. Vi bör invänta utvärderingen av prototypen innan planeringen av det mer praktiska genomförandet

sätter igång i samrådsgruppen.
Ionie Oskarson påpekar att förslaget måste vara helt klart till nästa fullmäktige.
Ulf Uddman framhåller att så många detaljer som möjligt ska finnas med i
beslutsunderlaget till KF. Behöver vara klart i maj 2011 och måste dessförinnan
kommuniceras till klubbarna.
KHM noterar att tidsplanen behöver föreligga i september 2010. Samrådsgruppen kommer att träffas 24/8 2010.
b) Kommentarer från Hans Temrin
I ärendet föreligger Hans Temrins kommentarer över projektet Avel för mentalt
sunda hundar. Ordförande tackar för rapporten och konstaterar att prototypen nu
ska provas.
KHM beslutar att uppdra till Staffan Thorman att granska referenserna i
Temrins rapport,
att uppmana samrådsgruppen att i sin slutrapport ta ställning till om rapportunderlaget föranlett någon förändring i arbetet med BPH
samt att lägga Temrins kommentarer till handlingarna.
c) Samrådsgruppen, antal deltagare från SBK
SBK har framfört önskemål att få ha tre representanter i samrådsgruppen.
KHM beslutar att bifalla önskemålet. SKK svarar för resekostnader och
arvoden. Beslutet förutsätter ett godkännande av CS.
Paragrafen 35 c är omedelbart justerad.
d) Arvode
SBK har ställt frågan om kostnadstäckning och arvode för SBK:s representanter
i samrådsgruppen.
Se beslut i 35 c.
§ 36 SBK, Bestämmelser för korning, hemställan om korning
I ärendet föreligger dokumentet Bestämmelser för korning (reviderad upplaga
2010-01-01). SBK hemställer om förändring i innehåll på två punkter: ang. medlemskap
för förare vid MT och redaktionella ändringar på sid. 9.
KHM beslutar att tillstyrka de redaktionella ändringarna på sid. 9, rubrik Funktionärer
– övrigt; tredje stycket, ny mening efter nr två: ”Figurant som ansluter till gruppen skall
vara ny för hunden för dagen” samt tillägg i andra meningen, fjärde stycket: Funktionär
får inte tjänstgöra för egen uppfödning eller tillhöra uppfödarens hushåll ej heller i
familjen ägd hund.
Denna del av paragrafen är omedelbart justerad.

KHM beslutar att beträffande den första delen i SBK hemställan, uppdra till kansliet
(Brith Andersson) att se över skrivningen – ärendet återremitteras.
§ 37 Tjänstehundsutredningen
Ulf Uddman meddelar att utredningen ska remissbehandlas men att den ännu inte inkommit till SKK. Ulf rapporterar från de diskussioner som förts i tjänstehundsrådet där
bl.a. en diskussion om ökad transparens förts.
Ionie Oskarson ställer frågan hur SKK bör jobba med remissen.
KHM beslutar att inspelet ska komma från KHM
samt att ge Helena Rosenberg i uppdrag att göra ett utkast för KHM att ta ställning till.
§ 38 Uppfödarutskick
I ärendet föreligger en uppmaning om att KHM bör formulera sin information till det
kommande uppfödarutskicket. Marknadsavdelningen behöver materialet senast vecka
34. Uppfödarutskicket kommer att skickas ut i december i samband med Hundsport
Special nr 4/2010.
KHM anser att det är viktigt att belysa varför SKK lägger resurser på projektet Hundars
mentalitet. Kommittén behöver synliggöras.
KHM beslutar att ta fram ett underlag för en extra inlaga i Hundsport Special nr
4/2010 med information om kommitténs arbete i synnerhet om BPH
samt att ge Åsa Lindholm i uppdrag att formulera underlaget.
KHM beslutar vidare att ge Liz-Beth Liljeqvist i uppdrag att sammanställa några
punkter till ovanstående underlag.
§ 39 Skrivelse gällande avelspris, kleine münsterländer
I ärendet föreligger en skrivelse från några uppfödare av rasen kleine münsterländer,
som ifrågasätter en utmärkelse, avelspremiering, för en hanhund inom rasen.
KHM beslutar att hänskjuta frågan till ras-/specialklubb.
§ 40 Protokoll
I ärendet föreligger protokoll från SKK/Centralstyrelsen, CS, nr 2/2010, 2010-04-27.
KHM noterar protokollet och lägger det till handlingarna.
§ 41 Protokollsutdrag
I ärendet föreligger följande protokollsutdrag:
CS nr 2/2010 § 38 Protokoll SKK/KHM nr 1/2010
CS nr 2/2010 § 39 Protokoll KHM nr 2/2010 (ang. rapport från möte med
SBK/SCK samt ansökan om medel)
CS nr 2/2010 § 39 Protokoll KHM nr 2/2010 (ang. rapport från möte med
SBHK)
KHM noterar protokollsutdragen och lägger dem till handlingarna.

§ 42 Information
a) Ordförande
Ionie Oskarson rapporterar från SBK:s kongress och kan bl.a. meddela att
SBK:s förbundsstyrelse är positiva till att delta i KHM:s arbete med BPH samt
till de projekt kommittén stödjer angående collierasen samt MH för ovtjarkor.
b) Ledamöterna
Staffan Thorman meddelar att SBK:s kongress beslutat att MH kommer att vara
kvar som krav för att få tävla i bruks och IPO och att 12 årsgränsen kommer att
vara kvar för barn som tävlar i bruks och IPO.
Ken Lundahl har deltagit i telefonmöte med Sv. Bergs- och Herdehundklubben
och Ovcharka-klubben den 18/5 2010. MH kommer att avhållas den 15-18/7
samt 7/8 2010 i Romelanda, Kungälv.
c) VD
Ulf Uddman meddelar att han träffat Miljö- och jordbruksutskottet och att frågeställningarna rörde farliga hundar och exteriört abnorma hundar.
Ulf har också haft kontakt med Sv. Terrierklubben och rasklubben för american
staffordshire terrier samt med Rottweilerklubben. Klubbarna är uppmanade att
fortsätta arbeta förebyggande.
Jordbruksverket har framfört ett önskemål om veterinär medverkan vid all
SKK:s verksamhet och föreslagit att detta skall träda ikraft 1/7 2010.
Ett föreskriftsförslag är ute på remiss.
d) Sekreteraren
e) Adjungerade
Brith Andersson meddelar att jordbruksverket även tittat på dopingreglerna.
KHM beslutar att ge Brith Andersson i uppdrag att till nästa möte med KHM
göra en sammanställning av anmälda oacceptabla beteenden och ”mentalnollor”.
§ 43 FCI
Inga handlingar föreligger.
§ 44 Kopior för kännedom
Följande kopior föreligger för kännedom:
a) Hundägarbrev, BPH – erbjudande om att delta i projektet
b) Modell för anmälningssida till BPH
c) Definition av patrullhund vid polisen – från tjänstehundsrådet
d) Hundägarbrev, Projekt mentalt sund collie – enkät framställd av SLU utskickad
till ca 3 700 collieägare
e) Förfrågan om klubbas arbete med hundars mentalitet
KHM noterar dokumenten och lägger dem därefter till handlingarna.

§ 44 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKK:s
webbplats och/eller i Hundsport Funktionär
KHM beslutar att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är justerat.
§ 45 Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 14/9 2010 kl. 10:15 på SKK.
§ 46 Mötet avslutas
Ordförande tackar deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och tillönskar
en härlig sommar samt avslutar därefter mötet.

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

Vid protokollet:

Nina Karlsdotter
Justeras:

Ionie Oskarson
Ordförande

Claes Hemberg
Justerare

