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SKK/KHM nr 3-2013
2013-06-04
§ 39 - § 54

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2013-06-04.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Mats Stenmark (ordf), Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist, Ken Lundahl,
Adjungerade:
Curt Blixt, Katja Grandinson, Helena Frögéli (§44 b-c, e-f, §45 a-b, d-f, §46-54), Ulf
Uddman (§39-43, §44 a,d, g-h, §45 c), Helena Skarp, Brith Andersson, Åsa Lindholm
Övriga närvarande:
Mikaela Persson-Wallenius
Återbud
Maritha Östlund-Holmsten
Protokoll
Nina Karlsdotter

§ 39 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 40 Val av justeringspersoner
Cilla Hamfelt utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 41

Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 42

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll, 2-2013, lades med godkännande till handlingarna.
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§ 43

Resultatrapporter

Förelåg resultatrapporter för perioden april 2013 vilka föredrogs av ordförande.
KHM noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna.
§ 44

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)

a) Framtida BPH arrangörer
Ulf Uddman meddelade att uttagningsgruppen kommer att träffas den 19 juni
2013.
Curt Blixt framförde åsikten att vi behöver hitta nytt uttagningssystem för dem
som ska erbjudas utbildning till funktionärer för BPH samt hitta en
vidareutbildning för att kunna säkra kvaliteten. Det måste finnas en bred
hunderfarenhet redan vid antagande till kurs.
Curt Blixt rapporterade från vårens utbildning av nya BPH-funktionärer. Den
resulterade i att fem nya arrangörer och sex nya banor tas i bruk under
sommarsäsongen 2013. Igångsättande av ytterligare två banor kommer att dra
ut något på tiden. De nya beskrivningsplatserna är Hälsingland: Söderhamns
Kennelklubb, Norrbotten: Grans Naturbruksgymnasium (Piteå), Västerbotten:
Strandvallens Hundskola (Nordmaling), Uppsala län: Gården i Nyåker
(Östervåla) och Småland: Aneby Brukshundklubb. Västra Kennelklubben får
därutöver ännu en beskrivningsbana för att komplettera den redan befintliga.
KHM beslutade att uppdra till Ulf Uddman, Helena Frögéli och Curt Blixt att
hitta former för att få till stånd beskrivningar på alla nya platserna och för att
stötta genomförande av BPH under året.
b) BPH-deltagande två gånger
Förelåg en fråga om hund som fått sitt BPH-resultat struket p.g.a. deltagande
för nära inpå MH, om att få gå på BPH igen.
KHM påpekade att det är hundägarens ansvar att känna till reglerna.
KHM beslutade dock att i detta fall medge deltagande vid nytt prov på annan
bana.
c) Ändring av inkommet BPH-resultat
Principdiskussion fördes rörande möjligheten att ändra inkommet BPH-resultat.
KHM hänvisar till reglerna som säger att endast tekniska fel kan ändras.
d) BPH som titel/beteckning
Förelåg av Ulf Uddman upprättat PM rörande möjligheten till att införa BPH
som beteckning. Slutsatsen var att det finns en hel del saker som talar mot ett
sådant införande.
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KHM instämde i dessa slutsatser och beslutade att slopa tanken att ha BPH
som beteckning.
e) Webbaserad enkät
Vid föregående möte fördes en diskussion om att ta fram en webbaserad enkät
rörande eventuella kvarvarande effekter efter genomförd BPH. Vid dagens
mötes diskussioner konstaterades att frågan är något tidigt väckt.
KHM beslutade därför att avföra ärendet för närvarande.
f) Profilkläder
Ken Lundahl, som fått i uppdrag att fundera på eventuella profilkläder för BPHfunktionärer, redovisade att en väst verkar vara det mest användbara och
ekonomiska alternativet.
KHM beslutade att frågan bordläggs tills vidare och att sponsrings-möjligheter
undersöks.
Ken Lundahl framförde också tack till KHM från funktionärer som fått
Hundsport Special (beslut vid förra mötet).
g) Långsiktig plan rörande utveckling av BPH
Ulf Uddman och Mats Stenmark som vid förra mötet fick i uppdrag att justera
den långsiktiga planen, redovisade de förändringar de gjort för att ändå kunna
behålla kvalitetssäkringsarbetet och ett fortsatt stöd för verksamheten 2014. I
förslaget ingår att höja stambokföringsavgiften till 150 kr för att få en hyggligt
balanserad budget.
KHM beslutade att tillstyrka förändringarna och att ärendet därmed förs fram
till CS.
KHM beslutade att föreslå CS att i samband med KF anordna en work-shop
rörande BPH, med en diskussion om nya banor, nya arrangörer och om den av
Kenth Svartberg genomförda första utvärderingen.
KHM beslutade vidare att ge Liz-Beth Liljeqvist i uppdrag att tillfråga AnneChatrine Edoff om hon är tillgänglig att delta.
h) SBKs kongressbeslut rörande MH kontra BPH
Följande utdrag ur SBKs kongresshandlingar förelåg: ”Förbundsstyrelsens
förslag nr 4 – Förändring i bruksprovsregler gällande krav på genomfört MH
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att godkänna en av Svenska
Kennelklubben önskad förändring av bruksprovsreglerna (inkl. reglerna för
bruksprov patrullhund), vilken innebär att för de raser som Svenska
Brukshundklubben inte har avelsansvar kan kravet på genomförd MH ersättas
av genomfört BPH. FS föreslår att kongressen beslutar om att förändringen
genomförs från 1 juli 2013.
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Beslut: Kongressen beslutade att bifalla FS förslag efter votering med
röstsiffrorna 159 för och 90 emot. Samtliga delegater deltog i beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.”
KHM beslutade att lyfta fram detta beslut, som bör få konsekvenser i de olika
RAS-dokumenten, till SKK/AK samt
att ge Brith Andersson i uppdrag att kontakta SBK angående konsekvensbesluten.
§ 45

Information
a) Ordförande
Mats Stenmark meddelade att SKK ansökt om att bli värdland för
Världsutställningen 2018 men att det istället gick till ett annat land. Mats
Stenmark berättade vidare att FCI nu har ny ordförande, Mr Santiago,
tidigare vice ordförande.
b) Ledamöterna
Cilla Hamfelt meddelade att Tullverket frågat efter samarbete när det gäller
utnyttjande av Ping-Pong beträffande hundförarutbildning.
Ken Lundahl rapporterade att han kommer att besöka Norwichterrierklubben som vill ha information och föreläsning om BPH.
Liz-Beth Liljeqvist som varit KHMs representant i uttagningsgruppen till
mottagare av Hamiltonplaketten, rapporterade att förslag lämnats till CS.
Vidare rapporterade Liz-Beth Liljeqvist att hon deltagit i Svenska
Taxklubbens årsmöte i april och informerat om BPH.
c) VD
Förelåg protokoll nr 3/2013 från möte med Assistanshundsrådet.
Ulf Uddman rapporterade från möten med Synskadades Riksförbund och
Service- och signalhundsförbundet. Begreppet ledarhund tillhör
Synskadades Riksförbund och assistanshund för synnedsatta är det begrepp
som vi kan använda. Vissa hundar som behöver göra årsprov kan göra dessa
via SBK.
Ulf Uddman rapporterade också att han och Maritha Östlund-Holmstens
förhandlingar med försvaret/RPS gått i stå. SKK har stoppat alla
registreringar av hundar från försvarsmakten t.v.
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d) Sekreteraren
Nästa hållpunkt inför KF är kommitténs eventuella förslag till revideringar av
kommitténs delegeringsordning som ska gälla 2014-2015, arbetsuppgifter,
ansvarsområden m.m. Detta ska vara CS tillhanda senast 1 november 2013.
KHM beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte.
e) Adjungerade
För kännedom förelåg inbjudan till informationsmöte för collieuppfödare,
som avhålls den 15 juni 2013. Ämnet är ”Mentalindex – ett hjälpmedel i
avelsarbetet”. De forskare som hållit i projektet ”Mentalt sund collie” –
Katja Grandinson och Per Arvelius - deltar.
Helena Skarp meddelade att hon kommer att vara föräldraledig fr.o.m.
oktober 2013. Sofia Malm kommer att vara vikarierande avdelningschef
under tiden och Ulla-Britt Karlmann kommer att vikariera i vissa delar av
tjänsten.
Ny tjänst kommer att utlysas, annonsering pågår, tjänsten ska bl.a. omfatta
sekreterarrollen i tre kommittéer; AK, SRD-K och KHM.
Helena Frögéli rapporterade att hon tillsammans med Åsa Lindholm skrivit
ett Nyhetsbrev efter förra mötet, men på grund av tekniska problem så har
brevet inte skickats. Kommer att kompletteras efter dagens möte och
därefter ges ut.
Helena Frögéli berättade också att Kenth Svartberg varit på kansliet och
delgett personalen sin rapport om BPH.
Katja Grandinson rapporterade att hon pushar för collie-träffen den 15 juni
2013 och berättade också att hon sammanställer en ny avelsvärdering för
collie, nu även inkluderande korthårsvarianten.
Curt Blixt rapporterade att han ska delta på en Vildmarksmässa i
Hälsingland i juni för att prata om BPH.
f) Övrigt
--§ 46

Mentalitetsboken

Helena Skarp meddelade att hon på grund av sin arbetssituation varit tvungen att
nedprioritera frågan och kan därför inte tillföra något nytt. Rent produktionsmässigt
kan det inte bli aktuellt förrän efter uppfödarboken, alltså först till hösten 2014. Om
Helena Skarp ska fortsätta leda arbetet med boken blir inte det heller aktuellt förrän
till hösten 2014.
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KHM beslutade att hålla processen levande men inte dra igång ett aktivt projekt förrän
till hösten 2014.
Helena Skarp rapporterade att kansliet under en tioveckorsperiod kommer att ha en
praktikant – Mikaela Persson-Wallenius, etologistuderande vid Stockholms universitet,
som presenterade sig och sitt uppdrag som kommer att vara att ta fram en digital
mentalitetsutbildning att användas via Ping-Pong.
En referensgrupp som Mikaela kan bolla sina tankar med, bestående av Helena Frögéli,
Åsa Lindholm, Cilla Hamfelt, Annika Hamilton, Nina Berggren och Anna Qvarfort, har
sitt första möte inom kort.
Temat för utbildningen är tänkt vara grundläggande etologi och hur man hanterar
reaktioner, ur ett hundägar- och uppfödarperspektiv.
Curt Blixt inflikade att det finns ett stort behov av att kunna läsa och tolka beteenden
samt att bearbeta beteenden – en film kan vara en variant.
§ 47

Information om oacceptabelt beteende

Förelåg helårsstatistik för 2012 samt för perioden januari-maj 2013 vilka föredrogs av
Brith Andersson.
KHM noterade informationen.
Förelåg redovisning av uppdraget att utforma ett utkast till lathund rörande hantering
av oacceptabelt beteende. Förelåg även önskemål om förtydligande av redovisningen
insänt av Maritha Östlund-Holmsten.
KHM beslutade att hänskjuta ärendet till nästa möte.
§ 48

Inkomna skrivelser

Inget inkommit.
§ 49

Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer

Förelåg utdrag ur CS protokoll nr 2-2013 (§ 44), rörande KHMs äskande av medel till
återträffar för BPH-funktionärer. CS beslutade att tilldela kommittén ett rambelopp om
125 000 kr. Under samma punkt behandlades KHMs summering från avhållen återträff
2012-11-24-25 och CS tackade för en mycket bra och informativ rapport. En
redovisning av hur BPH fungerat under det första verksamhetsåret kommer att göras
till Kennelfullmäktige 2013.
KHM beslutade med anledning av ovanstående att avhålla nästa återträff den 23-24
november 2013.
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Förelåg även utdrag ur samma CS-protokoll (2-2013, § 44) rörande KHMs upprättade
förslag till ny policy för relationen människa-hund att ersätta nuvarande dressyrpolicy.
CS beslutade att lägga fram policyn till Kennelfullmäktige 2013.
§ 50

Protokoll

Förelåg CS protokoll 2-2013.
KHM noterade protokollet.
§ 51

Övrigt

Inget inkommit.
§ 52 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats
och/eller i Nyhetsbrev
KHM beslutade att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan
protokollet är justerat. Avseende punkter för publicering på SKKs webbplats hänvisas
till Åsa Lindholms referat som skickas till SKKs marknadsavdelning.
§ 53

Nästa möte

KHMs nästa möte avhålls på SKKs kansli onsdag 4 september 2013, kl. 10:15 – 16:00 ca
§ 54

Avslutning

Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och
avslutade 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:

Mats Stenmark
Ordförande

Cilla Hamfelt
Justerare

