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SKK/ KHM nr 3-2015
2015-05-26
§ 56 - § 78

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2015-05-26
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Maritha Östlund-Holmsten (ordf.), Stefan Björkman, Anette Erlandsson, Ken Lundahl,
Liz-Beth Liljeqvist (delar av mötet per telefon) och Susanne Vähäniitty.
Adjungerade:
Brith Andersson, Curt Blixt, Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Anna Qvarfort och Ulf
Uddman (delar av mötet).
Närvarande från Svenska Brukshundklubben,SBK, under § 71:
Rolf Weiffert och Kirsten Wretstrand
Anmält frånvaro:
Cilla Hamfelt och Katja Nilsson
Protokoll:
Mikaela Persson Wallenius

§ 56 Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 57

Val av justeringsperson

Stefan Björkman utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 58

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutade att fastställa punkterna i dagordningen men konstaterade att
justeringar i punkternas ordningsföljd skulle vara nödvändiga då man bjudit in
representanter från SBK till delar av dagens möte. Med dessa noteringar fastställdes
dagordningen.
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§ 59

Föregående protokoll

Protokoll nr 2-2015 från KHMs sammanträde 2015-03-10 – 2015-03-11 förelåg.
Kommittén gick igenom protokollet och lade det därefter till handlingarna.
§ 60

Ekonomiska rapporter

Ekonomisk rapport för KHM till och med maj 2015 förelåg.
Kommittén gick igenom dokumenten och konstaterade att kommitténs bokförda
kostnader och intäkter totalt sett ligger väl inom budget. Därefter lades rapporten till
handlingarna.
§ 61

Rapporter från ledamöter och adjungerade

Maritha Östlund-Holmsten tackade kommitténs representanter som medverkade på
temautbildningen för avelsfunktionärer den 21-22 mars. Temat för utbildningen var
”Att utvärdera hälsoprogram” och KHM hade föreläsare där inom bland annat
ämnesområdena: Utvärdering av funktion, Funktionsbeskrivning retriever och Hundars
mentalitet/Mentalbeskrivningar.
Ken Lundahl informerade kommittén om att Svenska Slovensky Kopov Klubben tagit
ett beslut om att BPH nu ska ingå som en del i ”anlagstest för avelsbedömning” för
denna ras. KHM ser positivt på det visade intresset för rasens mentalitet!
VD info: Mikaela Persson Wallenius får en fast tjänst från den 1/7 på SKKs
Utbildningsavdelning och kommer även ha en del uppgifter gällande administration av
BPH.
§ 62

Rapporter från BPH-arbetsgrupper

a) Arbetsgruppen för BPH arrangörsträff
Kommittén tog del av minnesanteckningar för arrangörsträffen vilken
genomfördes den 8e mars.
b) Arbetsgruppen för allmän marknadsföring
Hundförarvästar med SKK-, Agria- och BPH logotyper har tillsänts samtliga
beskrivare och testledare under våren. KHM riktade ett stort tack till Agria som
stod för tryckkostnaderna.
Den BPH-rosett kommittén tidigare beslutat ta fram har levererats till SKKs
kansli. Hur de praktiskt ska administreras diskuteras vidare med ansvariga på
kansliet.
c) Arbetsgruppen för konferens testledare
Nästa konferens för testledare planeras till 2016.
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d) Arbetsgruppen för konferens beskrivare
Nästa konferens för beskrivare planeras till 28-29/11 2015.
e) Rekryteringsgruppen
Arbetsgruppen rapporterade kring de kontakter som pågår med nya arrangörer
inom BPH-verksamheten.
f) Arbetsgruppen för BPH som verktyg
Rasinformation med sammanställning över BPH-resultat för staffordshire
bullterrier kommer färdigställas inom kort och skickas ut till special- och
rasklubben.
Liz-Beth Liljeqvist och Susanne Vähäniitty fick under föregående möte i uppdrag
att undersöka möjligheten att erbjuda BPH-dagar för uppfödare eller klubbar
genom att använda en mobil BPH-bana på hundevenemang och liknande.
Arbetsgruppen har undersökt möjligheten till detta och kommit fram till att det
kommer vara svårt att få funktionärer till detta under denna period då BPHverksamheten inleder sin högsäsong. Inför nästa säsong planerar gruppen att i
god tid ta kontakt med funktionärer som kan delta i ett sådant arrangemang.
g) Funktionärsvård
Arbetsgruppen för funktionärsvård har konstaterat att man hos vissa
arrangörer kommer behöva komplettera BPH-verksamheten med fler
funktionärer.
Kommittén diskuterade vilka åtaganden arrangören ska ha gentemot beskrivare
och testledare under BPH-dagen.
KHM beslutade att ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett underlag kring
detta.
§ 63

Arbetsgrupp BPH

Kommittén beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för BPH som arbetar självständigt
och har beslutsmöjligheter men som avrapporterar till KHM. Kommittén beslutade att
BPH-gruppen utses av KHM men att den vid behov kan delegera arbetsuppgifter till
personer utanför gruppen. Gruppens arbete ska syfta till att minimera tidsåtgången för
de ärenden som behandlas gällande BPH samt korta beslutsvägar och effektivisera hela
BPH- verksamheten.
BPH-gruppen ska därmed:
 förbereda ärenden inför KHMs möten
 fatta beslut i frågor som BPH-gruppen gemensamt bedömer lämpliga. Större
frågor med beslut av mer viktig art konfirmeras av KHM
 ta ett ”helhetsgrepp” på BPH-verksamheten, utveckla och kvalitetssäkra den.
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KHM beslutade vidare att tillsätta Ken Lundahl som sammankallande för BPHarbetsgruppen som i övrigt ska bestå av Curt Blixt, Liz-Beth Liljeqvist och Helena
Frögéli.
Arbetsgruppen fick som ett första uppdrag att diskutera under vilka omständigheter
det kan vara rimligt att ställa in BPH-tillfällen. KHM diskuterade funktionärernas arvode
och konstaterade att det finns skillnader i hanteringen av arvode hos olika arrangörer.
§ 64

Uppfödardiplom BPH

Ulf Uddman har på uppdrag av KHM framfört en fråga om framtida kanslirutiner för
utfärdade av BPH diplom för uppfödare till tävlings- och utbildningschef Kjell Svensson.
Kjell Svensson har delgett kommittén ett antal praktiska frågor gällande framtagandet
av uppfödardiplomet. KHM beslutade att uppdra till den nybildade BPH-arbetsgruppen
att sammanställa svar på dessa frågor till Kjell.
§ 65

Ärende gällande BPH

Ett intyg om skottprov för en hund förelåg. Hunden, som är en blivande ledarhund, har
av misstag genomfört BPH utan skott trots att Synskadades riksförbund, SRF, kräver
Genomförd BPH med skott. BPH-arrangören har då, efter kontakt med SKKs kansli, i
efterhand genomfört ett separat skottprov för den aktuella hunden i enlighet med
anvisningarna för BPHs skottmoment.
KHM noterade informationen och uttryckte att ärendet, i detta specifika fall, har
hanterats på bästa möjliga sätt.
§ 66

Försäkringsärende – BPH

Ärende gällande personskada som skett på funktionär i samband med nedmontering
av BPH-bana. Personen i fråga har blivit ersatt i enlighet med gällande Kollektiv
klubbförsäkring (nr. 9007973) men då skadan överstigit maxbeloppet vill klubben i
fråga veta vilket ansvar klubben har för denna kostnad.
KHM beslutade att uttala att Klubbar som anordnar BPH omfattas av försäkringsskydd
via en Kollektiv klubbförsäkring (nr 9007973) som i detta fall trätt i kraft. Ersättning har
i det aktuella fallet betalats ut i enlighet med försäkringsvillkoren och därmed är
klubbens åtaganden uppfyllda.
Kommittén uttalade även att man rekommenderar samtliga klubbar med BPHverksamhet att teckna klubbförsäkring.
På förekommen anledning diskuterade kommittén hur försäkringar gäller för
arrangörer samt att i större utsträckning informera arrangörer om gällande
försäkringsvillkor, beslutades att bordlägga diskussionen till nästa möte.
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§ 67

Regelrevidering

I vissa delar finns beröringspunkter mellan SBKs regelverk för Mentalbeskrivning Hund
samt regelverket för BPH. För att underlätta arbetet med regelrevidering inför
kommande låsningsperiod ser KHM en fördel med att en dialog kan föras för en
samskrivning redan i det initiala arbetet.
Uppdrogs till Ken Lundahl att samverka med SBK för en samskrivning avseende de
delar i regelverken för MH respektive BPH där beröringspunkter finns. I övriga delar av
revideringsarbetet samt granskning av regelförslag kvarstår Brith Anderssons uppdrag.
§ 68

”Nomenklaturprojektet”

Som ett första steg med avsikt att hitta en modell för hur rasers beteenden ska
definieras har KHM initierat det så kallade ”nomenklaturprojektet”. Arbetsgruppen
bjöd i mars 2015 in opinionsbildare, med såväl vetenskaplig som praktisk bakgrund, till
ett gemensamt och förutsättningslöst diskussionsmöte. Projektets mål är att tydliggöra
rasernas olika karaktärsdrag och visa på deras specifika egenskaper.
Kommittén tog del av minnesanteckningar från de två förmöten som hållits inom
arbetsgruppen. Curt Blixt informerade om att ett dokument, ”Att beskriva hundrasers
egenskaper och beteende” är under framtagande. Nästa steg blir nu att införliva ett
fåtal utvalda special- och rasklubbar i det arbete, som förhoppningsvis på sikt, ska öka
såväl intresse som förståelse för hundars och rasers olika mentalitet och beteende.
§ 69

Inför Kennelfullmäktige, KF, 2015

Under KF tillhandahåller SKK ett antal workshops i aktuella ämnen där KHM meddelat
att man skulle ansvara för en av dessa. Kommittén beslutade dock efter en grundlig
diskussion att inte genomföra någon workshop på KF utan istället föreslå
Centralstyrelsen, CS, att lägga till information om kommitténs arbete på dagordningen.
VERKSAMHETSPLAN & BUDGET
Inför KF ska samtliga kommittéer inkomma med förslag till verksamhetsplaner och
budgetar för verksamhetsåret 2016-2017. Förslag till verksamhetsplan och budget för
KHM för verksamhetsåret 2016-2017 förelåg.
KHM har enligt ett tidigare beslut (KHM 2-2015 § 49) föreslagit CS att bidrag för
mentalitetskonferenser införs från 2016 och framåt. Liknande möjlighet att ge bidrag
till klubbkonferenser finns inom till exempel Avelskommittén. För att underlätta både
hantering för klubbarna och den centrala hanteringen vore det fördelaktigt om
reglerna för utbetalning av konferensbidrag harmoniserade så långt det är möjligt.
KHM beslutade att föreslå CS att ett gemensamt regelverk tas fram för KHM och
Avelskommittén, AK, för utbetalning av bidrag till avelskonferenser och
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uppfödarmöten.
Med den kommentaren beslutade kommittén att fastställa verksamhetsplanen och
budgeten för 2016-2017.
§ 70

Utbildning

Mikaela Persson Wallenius rapporterade om de utvärderingar man fått in från
deltagarna och handledarna för distanskursen Hundens beteende. Responsen har varit
mycket positiv. Viss revidering utefter utvärderingarna har gjorts. Man har även
öppnat upp för anmälningar till höstens kurser av Hundens beteende.
Möte angående framtagande av ytterligare en mentalitetsutbildning med tillhörande
utbildningshäften, KHM 2-2015 § 50, är planerat till den 2 juni.
§ 71 Svenska brukshundklubben
SBKs ordförande Rolf Weiffert och Kirsten Wretstrand, representant från SBKs Utskott
för avel och hälsa, hälsades välkomna till mötet. De var inbjudna för att diskutera
arbetet med mentalitet inom organisationen. På agendan fanns bland annat dagsläge
och utvecklingsplan för mentalbeskrivningarna, samarbetsformer, informationsutskick
till klubbar och framtidsvisioner.
Punkten inleddes med att Ulf Uddman gav sin syn på verksamheten gällande hundars
mentalitet. Arbetet är ett prioriterat område inom SKK-organisationen och SKK har
uppdraget av Kennelfullmäktige, KF, att etablera och utveckla Beteende- och
personlighetsbeskrivning hund, BPH. Raser inom SBK ska, nu som tidigare, använda sig
av Mentalbeskrivning Hund, MH, för tävlan och avel, något som SKK värnar. Positiva
effekter av att det nu finns tillgång till två mentalbeskrivningar är bland annat ett
utökat antal tillfällen, möjligheten till vidareutveckling och kompetenshöjning hos
mentalitetsfunktionärer samt möjligheten till samarbete.
Under diskussionen konstaterades följande:


Inga motsatsförhållande föreligger mellan SBK och SKK när det gäller
mentalitetsarbetet utan samarbete eftersträvas.



SKK avser att utveckla ett administrativt stöd för arrangemang av
provverksamhet. SBK uppmanas att återkomma till SKK om de önskar att MH
tas med i det arbetet.



SBK önskar att respektive klubb i möjligaste mån nämner såväl BPH som MH
vid allmän information om mentalbeskrivningar.



SBKs klubbar och uppfödare ska ingå i de informationsutskick som SKK och
SKK/KHM gör gällande mentalitet och BPH.
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SKK ska undersöka möjligheten att bistå SBK med tekniska lösningar gällande:
o Tillgång till webbplattformen PING PONG för MH-funktionärer.
o En eventuell anpassning av den applikation som används vid
resultatregistrering av BPH så att den blir tillämpbar även för MH.



SBK framförde önskemål om att få medverka inom ”Nomenklaturprojektet”.

Ordförande tackade SBKs representanter för ett givande möte och avslutade därefter
punkten.
§ 72

Mentalpoolen

KHM har tidigare beslutat att inrätta en så kallad mentalpool som ska syfta till att ge
klubbarna stöd i det mentalitetsarbete som bedrivs där. Till dagens möte förelåg ett
förslag till arbetsbeskrivning och tidsplan för mentalpoolens uppdrag. Ärendet
bordlades till nästa möte.
§ 73

Angående protokollsutdrag

Inför SKKs uppstart av mentalpoolen förelåg ett dokument med ett antal
frågeställningar.
a) Diskussion gällande protokollsutdrag ur protokoll KHM 5-2012 § 85):
BPH i RAS-arbetet
(...) KHM beslutade att rekommendera att den mentalbeskrivning som alla raser
bör använda är BPH. Undantagna är dock de raser som Svenska Brukshundklubben
har avelsansvar för och där krav på känd mental status (MH) hos föräldradjuren
föreligger, för registrering av valpkull. BPH är framtagen för att passa samtliga
raser och beskriver hundars mentalitet mer nyanserat än t.ex. MH. Önskvärt är att
samtliga special- och rasklubbar, med undantag av Svenska Brukshundklubben och
de raser som de har avelsansvar för, implementerar BPH i sitt arbete med
mentalitet och de rasspecifika avelsstrategierna, RAS.
Kommittén diskuterade protokollsutdraget och konstaterade att beslutets
rekommendationer kvarstår oförändrat.
b) Kommittén diskuterade de fåtal raser utanför Svenska Brukshundklubbens
avelsansvar med krav på deltagande på MH för registrering av valpkull. KHM
beslutade att ge BPH-arbetsgruppen i uppdrag att diskutera
registreringsreglernas utformning med hänsyn till rekommendationen under
punkt a).

SKK/ KHM nr 2-2015
2015-07-02
Sida 8/9

§ 74

Nyhetsbrev

KHMs nyhetsbrev kommer skickas ut under juli.
§ 75

Oacceptabelt beteende

Redovisade Brith Andersson slutlig sammanställning över inkomna rapporter om hund
som visat oacceptabelt beteende under 2014. Totalt har 67 hundar rapporterats.
Redovisades även sammanställning över inkomna rapporter under 2015.
§ 76

Till KHM för kännedom

a) PP med statistik från Försvarsmaktens Hundtjänstenhet, Erik Wilson
b) Svar till Svenska brukshundklubben från Svenska Boxerklubben gällande
revidering av SBKs mentaltest (MT)
Punkten bordlades till nästa möte.
§ 77

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 15 september 2015.
§ 78

Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet

Mikaela Persson Wallenius
Justeras

Justeras

Maritha Östlund-Holmsten,

Stefan Björkman

ordförande
Justeras

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

