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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2014-05-27 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten (ordf.), Stefan Björkman, Anette Erlandsson, Ken Lundahl 
och Susanne Vähäniitty 

Adjungerade: 

Brith Andersson, Curt Blixt, Helena Frögéli, Cilla Hamfelt, Åsa Lindholm, Sofia Malm, 
Katja Nilsson, Helena Skarp och Ulf Uddman (delar av mötet) 

Anmält frånvaro: 

Liz-Beth Liljeqvist  

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 

§ 36 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet öppnat.  
 

§ 37 Val av justeringsperson 

Anette Erlandsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 38 Fastställande av dagordning 

Kommittén beslutade att göra vissa justeringar i ordningen av dagordningens punkter 
och fastställde därefter dagordningen.  

 

§ 39 Föregående protokoll 

Protokoll nr 2-2014 från KHMs sammanträde 2014-02-27--28 förelåg.  
 
KHM gick igenom protokollet och lade det därefter till handlingarna.  

SKK/KHM nr 3-2014 
2014-05-27 
§ 36 - § 53 
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§ 40  Ekonomiska rapporter 

Ekonomisk rapport för KHM till och med april samt ekonomisk rapport för BPH till och 
med april förelåg. 
 
Kommittén gick igenom samtliga dokument och lade dem därefter till handlingarna.  

 
§ 41 BPH 
 

a) Inkommen skrivelse gällande beräkningsmodellen för BPH 

KHM hade mottagit en skrivelse från en hundägare där det framgick att 
hundägaren var missnöjd med hur de slutliga värdena av hundens beteende 
avseende hotfullhet visades i spindeldiagrammet. Hundägaren önskade att 
resultatet skulle tas bort från Hunddata. 

Skrivelsen föranledde en lång diskussion inom kommittén angående 
beräkningsmodellen. Curt Blixt redogjorde för hur beräkningen av värdena går 
till samt för de justeringar som är på väg att göras inom beräkningsmodellen.  

KHM beslutade att låta hundens resultat kvarstå. Maritha Östlund Holmsten 
uppdrogs kontakta skriftställaren.  

En arbetsgrupp bestående av Curt Blixt, Helena Frögéli och Katja Nilsson 
uppdrogs att göra en första översyn av beräkningsmodellen inför den 
utvärdering som är planerad att påbörjas av Björn Forkman och Katja Nilsson 
under 2015.  

KHM tackade för den inkomna skrivelsen och lade den därmed till 
handlingarna.  

 

b) BPH- arbetsgruppernas rapporter 

Gruppen för utbildning av testledare och beskrivare samt återträff för 
beskrivare hade inget att rapportera sedan förra mötet. Arbetsgruppen ska 
själv ta kontakt med SKKs kansli för eventuell hjälp med praktiska göromål inför 
årets återträffar. 

Gruppen för BPH-film rapporterade att de filmer som finns färdigställda finns 
att rekvirera från Helena Frögéli då till exempel kommittéledamöter ska ut till 
klubbar och föreläsa om BPH. Den allmänna filmen om BPH är inte färdigställd 
men ett förslag till innehåll framtaget.  

Då det råder tidsbrist för att färdigställa filmen beslutade KHM att tillfråga SKKs 
marknadsavdelning om hjälp. Curt Blixt uppdrogs att kontakta Lotta Skoog, 
chef för marknadsavdelningen, i frågan.   

Rekryteringsgruppen har varit i kontakt med ett antal klubbar och andra 
potentiella intressenter gällande att arrangera BPH.  
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I och med föregående mötes beslut att tillsätta en rekryteringsgrupp beslutade 
KHM att avveckla Antagningsgruppen som tidigare arbetat med att bereda 
ansökningar från tänkbara arrangörer.  

I samband med pågående rekrytering har en filial till Nyköpings BPH-bana 
öppnat i Nykvarn. Detta kan vara ett sätt att kunna arrangera fler BPH då 
arrangörernas mark är uppbokad för annan hundaktivitet. Samma funktionärer 
kan användas av filialen.  

Gruppen för projekt i PingPong ska se över möjligheterna att anordna en 
vidareutbildning för de som arbetar i PingPong. Cilla Hamfelt har skapat en 
särskild behörighet i PingPong för de som ska vara handledare för framtida 
webbaserade utbildningar.  

c) Rapport utbildning 2014 

Curt Blixt rapporterade att den avslutade beskrivarutbildningen fallit ut med 
positivt resultat. Deltagarna hade, tack vare att de haft tillgång till material i 
PingPong innan första träffen, kommit mycket väl förberedda till det första 
utbildningstillfället.  

KHM beslutade att auktorisera beskrivare enligt föreliggande förslag. Beslutet 
justerades omedelbart och Helena Frögéli ombads att informera beskrivarna 
samt skicka ut funktionärsbevis.  

KHM beslutade att auktorisera testledare enligt föreliggande förslag. Beslutet 
justerades omedelbart och Helena Frögéli ombads att informera testledarna 
samt skicka ut funktionärsbevis. 

d) Lokal utbildning av testledare 

Förutom de centralt arrangerade utbildningarna av testledare sker även 
utbildning av testledare för BPH lokalt ute hos vissa arrangörer. KHM 
diskuterade rutinerna för hur dessa lokalt utbildade testledare ska komma med 
i registret över samtliga beskrivare och testledare.  

KHM beslutade att ta fram en förteckning över de testledare som är utbildade 
lokalt till nästkommande KHM-möte. Framöver ska de arrangörer som givits 
möjlighet att utbilda testledare, i förväg anmäla vilka personer man avser 
utbilda samt rapportera när dessa är färdiga testledare, för att KHM ska ha 
möjlighet att registrera vilka testledare som finns ute i landet.  

För att underlätta hanteringen av dessa rutiner, och övriga rutiner kring 
arrangörskap av BPH, ska KHM se över möjligheten att upprätta avtal med olika 
arrangörer. Ulf Uddman uppdrogs att ta fram ett förslag till avtal och 
presentera för KHM.  

e) Utvärdering 2014 

Det förelåg en utvärdering från årets beskrivarutbildning. KHM tog del av den 
värdefulla informationen som presenterades där och lade den därefter till 
handlingarna.  
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f) Förteckning över beskrivare villiga att informera om BPH 

Det förelåg en förteckning över de beskrivare som angivit att de kan tänka sig 
att informera om BPH för klubbar mfl. KHM uttalade att kommittén är positiv 
till den respons man fått vid förfrågan och kommer att publicera förteckningen 
på SKKs webbplats för att till exempel klubbar ska kunna kontakta lämpliga 
personer när man har behov av att informera om BPH. Förteckningen kommer 
att kompletteras efter hand.  

g) Lathund för BPH-arrangörer 

På föregående möte beslutade KHM att ta fram en lathund för nya eller 
blivande arrangörer av BPH. Detta för att underlätta att fatta beslut om 
arrangörskap och för att komma igång med verksamheten. KHM förevisades ett 
förslag till lathund för BPH-arrangörer och var överens om att förslaget var bra.  

KHM beslutade att skicka ut lathunden till befintliga arrangörer, att publicera 
lathunden på SKKs webbplats och att informera om den i KHMs nästkommande 
nyhetsbrev. 

h) Rutiner för planering och genomförande av konferenser och utbildning i 
framtiden 

Då SKKs avdelning för avel och hälsa har begränsade personella resurser måste 
KHM se över rutinerna för administration av konferenser och utbildningar.  

Curt Blixt uppdrogs att tillsammans med Helena Skarp och Helena Frögéli, ta 
fram ett förslag till hur rutinerna skulle kunna se ut.  

i) Artikel om mentalitet, mentaltest och mentalbeskrivningar 

Det förelåg ett förslag att en artikel om mentalbeskrivning skulle skrivas. 

KHM diskuterade relevant innehåll i en sådan artikel som bör vara inriktad på 
en allmän orientering om såväl MH och BPH som andra mentalbeskrivningar. 

KHM beslutade att uppdra till Åsa Lindholm att tillfråga tidningen Brukshunden 
om publicering av en artikel om mentalbeskrivningar. 

j) Dräktig tik som deltagit på BPH 

KHM hade informerats om att en dräktig tik deltagit på BPH vilket inte är 
förenligt med regelverket för BPH.  

KHM beslutade att inhämta yttrande från tikägaren och att bordlägga ärendet 
till yttrandet inkommit. 
 

§ 42 Examensarbete ”Mentaltest som avelsinstrument på hund” 

KHM hade tagit del av ett examensarbete där författaren har studerat om raser 
förändrats över tid när det gäller beteenden i MH, om och i så fall hur avelsdjuren 
skiljer sig från resten av rasen i MH, om avkomman förändras i förhållande till 
avelsdjurens MH och arvbarheten för de beteenden som beskrivs i MH. 
Kommittén diskuterade arbetet och uttalade sig positivt till att ett examensarbete 
gjorts inom ämnet mentaltest.  
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KHM beslutade att lämna kommitténs kommentarer på arbetet till författaren. 
Kommittén uppdrog till Sofia Malm och Katja Nilsson att sammanställa 
kommentarerna för att sedan publicera dessa tillsammans med examensarbetet på 
SKKs webbplats.  
 
§ 43 Skrivning i RAS och registreringsregler om mentalitet för mastino napoletano 
KHM hade mottagit ett ärende från SKKs avelskommitté med önskemål om yttrande 
gällande att från och med 2015-01-01 införa krav på genomförd BPH för registrering av 
valpkull för mastino napoletano. 
KHM presenterades skrivningen i RAS för mastino napoletano avseende mentalitet och 
tog även del av rasstandarden för rasen.  
Kommittén diskuterade texten avseende mentalitet och beslutade att ställa sig positiv 
till förslaget men föreslå att det även ska vara möjligt att registrera valpar efter 
svenska föräldradjur som har känd mental status, alltså genomförd MH. För utländska 
avelsdjur föreslog kommittén att begreppet genomförd mentalbeskrivning ska gälla.  
Ovan beslut justerades omedelbart och ska tillställas AK. 
 

§ 44 SKKs utvecklingsfond 

a) Det förelåg en ansökan från Katja Nilsson, SLU, om bidrag till preliminära 
analyser av BPH. Analyserna föreslås omfatta de raser som har störst antal 
BPH-beskrivna hundar i dagsläget och fokus skulle ligga på att väga samman de 
fyra personlighetsegenskaperna socialitet, lekfullhet, nyfikenhet/orädsla och 
aggressivitet. Analyserna ska bland annat omfatta test av lämplig modell, samt 
skattning av arvbarheter för de fyra sammanvägda egenskaperna per ras. 
 
KHM beslutade att bifalla ansökan och att utbetala maximalt 75 % av den 
totala kostnaden som insatsen är kostnadsberäknad till, med ett maxbelopp på 
100 000 kr och uttalade ett önskemål att en av raserna ska vara american 
staffordshire terrier. 
 

b) Det förelåg en ansökan från Svenska Perro de Agua Españolklubben, SPDAEK, 
om bidrag för att sammanställa och bearbeta de enkätsvar hundägare 
inkommit med gällande sina hundars beteende. Därefter skulle resultatet 
presenteras på kommande konferens för klubbens medlemmar. Klubben 
arbetar aktivt med att förbättra rasens mentalitet.  
 
KHM beslutade att avslå klubbens ansökan med anledning av att kommittén 
inte har ytterligare medel att disponera under 2014. KHM tackade rasklubben 
för ansökan. I händelse av att den planerade konferensen är att beteckna som 
en avelskonferens uppmanas klubben att ansöka om bidrag hos SKKs 
avelskommitté för det tillfället. 

 

§ 45 Redovisning av bidragsberättigad konferens 
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KHM hade mottagit en redovisning från Svenska Brukshundklubbens, SBK, konferens 
för mentaltestdomare. KHM gick igenom redovisningen och konstaterade att mer 
utförliga minnesanteckningar eller protokoll från konferensen är önskvärt. 
Anteckningar eller protokoll syftar bland annat till att möjliggöra för andra än de 
närvarande att få en bild av konferensens utförande och innehåll.  

KHM beslutade att SBK ska inkomma med utförligare anteckningar/protokoll för att 
utbetalning enligt gällande regler ska ske. KHM uppdrog till Brith Andersson att 
kontakta SBK i frågan.   

 
§ 46     Regelrevidering inför kommande 5-åriga låsningsperiod 

Ledamöterna diskuterade den stundande regelrevideringen där eventuella 
regeländringar ska börja gälla från och med 2017-01-01.  

KHM förevisades den tidsplan som finns för regelrevideringen och konstaterade att 
kommittén under 2014 är inne i en förberedande fas.  

KHM uppdrog till Brith Andersson att inkludera regelverket för BPH i den övriga 
regelrevideringsgången samt vara kontaktperson mot Svenska Brukshundklubben 
gällande deras revidering av regelverken för mentalbeskrivning samt korning. 

 

§ 47 Utbildning av handledare för ”mentalitetsutbildningen” 

Inför den utbildning i hundens beteende som kommer att finnas tillgänglig så 
småningom finns behov av ett antal handledare som ska handleda kursdeltagarna på 
webbplattformen PingPong. KHM diskuterade igenom de kriterier som bör gälla för att 
kunna verka som handledare. Samtliga i KHM ombads att, utifrån dessa kriterier, 
fundera över lämpliga personer och meddela eventuella förslag till Cilla Hamfelt.  

KHM beslutade att uppdra till Cecilia Hamfelt och Helena Frögéli att tillfråga och 
sammanställa en förteckning över lämpliga kandidater till utbildningen. 

 

§ 48 Länsklubbskonferensen 

19-21 september i år hålls en konferens för samtliga länsklubbar. KHM kommer att 
finnas representerad och planerar bland annat att ge länsklubbarna en lägesrapport 
angående BPH. 

 

§ 49 Information  

Ulf Uddman rapporterade att han varit på SBKs kongress och informerat om BPH, om 
genomförandet av beskrivningen, om verksamheten kring BPH samt om att det 
önskvärda antalet BPH-arrangörer snart är uppnått. Han upplevde mottagandet från 
kongressen som positivt.  

Ulf Uddman informerade vidare om att läget mellan SKK och Försvarsmakten, FM, 
gällande frågan om krav på MH för registrering av tysk schäferhund är oförändrat. 
Under våren har SKK och FM haft möte tillsammans med polisen, Curt Blixt och Roland 



  

SKK/KHM nr 1-2014 
2014-01-29 

Sida 7/8 
 
 

 
Sjösten. Parterna har diskuterat möjligheten att enas om ett mentaltest där delar av 
ett MH ingår. SBK och Svenska Schäferhundklubben har inte ställt sig positiva till en 
sådan kompromiss och KHMs ledamöter uttryckte tveksamhet till att gå emot 
klubbarnas önskemål i frågan.  

 
§ 50 Till KHM för kännedom 

 Verksamhet 2013 – sammandrag 

 Labradorprojektet 

 Referat NKU AU 2014-02-19 

 Referat NKU VD 2014-02-18 

 Artikel om hundförbudsförslag från www.alltomstockholm.se (publicerad 2014-
05-12) 

 Etiska regler för domare inom SKK 

 Minnesanteckningar KHM arbetsmöte februari 2014 

 
KHM tog del av ovanstående för kännedom. 

 

 
§ 51  Ärenden som bordlades på grund av tidsbrist 

 Rapport från möte med Svenska Terrierklubben och rasklubbar 

 Uppdragslista/pågående ärenden (vissa uppdrag redovisade tidigare i 
protokollet) 

 Nyhetsbrev 

 Protokoll och protokollsutdrag från CS och kommittéer 

 Oacceptabelt beteende 

 

§ 52 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 2 september 2014. 
 

 

§ 53  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Maritha Östlund-Holmsten,  Anette Erlandsson, 
ordförande     justerare  

 

 

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

 

 

 


