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SKK/ KHM nr 3-2016
2016-08-17
§ 49 - § 70

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2016-08-17.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman, Anette Erlandsson, Cilla
Hamfelt och Ken Lundahl.
Adjungerade:
Brith Andersson (del av mötet), Curt Blixt, Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Sofia Malm (§
57 - 58) Helena Skarp, Erling Strandberg och Ulf Uddman (§ 56).
Anmält förhinder:
Susanne Vähäniitty
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 49 Sammanträdets öppnande
Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna.
Därefter förklarades mötet öppnat.
§ 50

Val av justeringsperson

Stefan Björkman utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 51

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutade att fastställa den föreliggande dagordningen.
§ 52

Föregående protokoll

Kommittén gick igenom protokoll 2-2016 och lade det därefter till handlingarna.
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§ 53

Ekonomiska rapporter

KHM gick igenom de ekonomiska rapporterna för KHM och BPH-verksamheten till och
med juli 2016. Maritha Östlund-Holmsten redogjorde för intäkter och utgifter.
KHM noterade att kostnaderna hittills ryms väl inom budget. Därefter lades den
ekonomiska rapporten till handlingarna.
§ 54

Bordlagda ärenden

a) KHM 3-2015 § 66 Försäkringar
Ärendet fortsatt bordlagt till ytterligare information har inhämtats.
b) KHM 2-2016 § 38
KHM förevisades ett tre år gammalt beslut (AK 4-2013 § 112) från SKKs
avelskommitté innehållande ett uttalande om generell skrivning om mentalitet
i RAS. KHM föreslogs att denna skrivning ska revideras i enlighet med KHMs och
SKKs nuvarande policy gällande BPH och MH.
KHM beslutade enligt det föreliggande förslaget och den nya skrivningen
föreslås vara:
”Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex
stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer
medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK
rekommenderar därför att individer av dessa raser genomgår Beteende- och
personlighetsbeskrivning hund, BPH. Hundarnas resultat registreras och
redovisas officiellt och bör utgöra ett underlag i avelsarbetet.”
Förslaget kommer att tillställas SKKs avelskommitté.
§ 55

BPH

a) Rapport från arbetsgruppen för BPH
Ken Lundahl föredrog arbetsgruppens arbete sedan förra mötet och kommittén
gick igenom arbetsgruppens minnesanteckningar.
KHM konstaterade att arbetsgruppen gör ett förtjänstfullt arbete. I
minnesanteckningarna noterades bland annat ett beslut om vilande
auktorisation för beskrivare Catharina Wenzel.
b) Förslag gällande fortsatt arbete med BPH
I KHMs delegeringsordning framgår att kommittén ska utreda den bästa
formen/strukturen för den framtida driften/utvecklingen/kvalitetssäkringen av
BPH.
Arbetsgruppen för BPH föreslog att gruppen skulle få i uppdrag att ta fram ett
beslutsunderlag till KHM i den här frågan.
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KHM beslutade att uppdra till arbetsgruppen att ta fram underlag för
diskussion och beslut om struktur och drift för BPH-verksamheten i framtiden i
enlighet med KHMs delegeringsordning. Underlaget ska vara KHM tillhanda
senast den 1 mars 2017.
c) Utbildning av BPH-funktionärer hos nya arrangörer
Arbetsgruppen för BPH hade tidigare diskuterat att det uppsatta målet om 30
BPH-banor fördelade över landet snart är uppnått men att det finns behov av
fler banor i norra Sverige. Då KHMs planerade utbildning av nya beskrivare och
testledare ligger ett par år fram i tiden lyftes på föregående möte frågan om
möjlighet för privat arrangör att själva bekosta utbildning av BPH-funktionärer
samt att utbildningen sker regionalt. Det skulle kunna vara en möjlighet att fylla
ett behov av arrangör i norra Sverige samt tillmötesgå presumtiva arrangörers
önskemål.
KHM hade ställt frågan till SKKs centralstyrelsen och nu hade kommittén tagit
del av CS svar.
CS har i protokollsutdrag uttryckt att det inte möter några hinder för en
rasklubb att anlägga en BPH-bana och utbilda funktionärer på egen bekostnad
under förutsättning att alla raser måste ges möjlighet att genomföra BPH och
att KHM ska kvalitetssäkra både anläggningens beskaffenhet och
funktionärernas kompetens.
KHM såg positivt på Centralstyrelsens beslut. Kommittén har förstått det som
att CS är positiv till att en lokal arrangör, oavsett om det är en rasklubb eller
privat arrangör, kan finansiera sin egen utbildning i ett område där KHM anser
att det finns behov av ny arrangör.
Arbetsgruppen för BPH har, sedan förra mötet, gjort en preliminär uträkning av
kostnader för att bedriva en enskild regional utbildning. Summan för att
genomföra utbildning av ett fåtal beskrivare och testledare beräknas dessvärre
vara hög. Dessutom måste hänsyn tas till de befintliga resurser så som lärare
samt administrativ och sakkunnig personal.
Sammantaget ser inte KHM att det skulle vara ekonomiskt eller resursmässigt
positivt att arrangera en enskild regional utbildning. Intentionerna i frågan har
varit goda och frågan kan prövas i varje enskilt fall men grundtanken är att
hänvisa presumtiva arrangörer till den kommande centrala utbildningen av
beskrivare och testledare 2018.
d) Statistik över genomförda BPH 2012 till och med april 2016
Ken Lundahl presenterade statistik över antalet genomförda BPH över en
fyraårsperiod samt statistik över antalet hundar per beskrivningstillfälle och per
arrangör. Efterfrågan av BPH-tillfällen varierar i landet.
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KHM noterade informationen.
e) Diskussion om BPH
Ovan statistiska redovisning föranledde en bredare diskussion om BPHverksamhetens växande. Verksamheten befinner sig fortfarande i en
uppbyggnadsfas och etablering av beskrivningen på bredden i organisationen
kommer att pågå lång tid framöver. Kommittén arbetar informationsinriktat
och har som mål att ständigt sprida information om BPH på fler fronter.
Kommittén diskuterade även möjlighet till marknadsföring på kort och lång
sikt.
§ 56

Information om förfarandet vid revidering av Svenska Brukshundklubbens
Mentaltest, MT

KHM har tidigare behandlat SBKs revidering av regelverk för Mentaltest, MT, och i och
med det tagit del av revideringsförslag samt utvärdering av MT 1992-2014.
På möte 1-2016 beslutade KHM, med hänvisning till de starka åsiktsskillnaderna som
kommit till KHMs kännedom och att det fanns signaler som vittnade om en infekterad
stämning, att hänskjuta frågan om revidering av SBKs MT till SKKs centralstyrelse.
Ulf Uddman redogjorde för CS behandling av ärendet under, den fortfarande
pågående, revideringsprocessen.
KHM noterade informationen.
§ 57

Utvärdering av BPH 2012-2015

Kenth Svartberg har haft i uppdrag av SKK att utvärdera beskrivaröverensstämmelser,
kopplingar mellan BPH och vardag samt de sammanfattande ”spindelvärdena” för
beskrivningen. Inför dagens KHM-möte hade kommittén mottagit den fullständiga
rapporten efter genomförda utvärderingar men även en längre och en kortare
sammanfattning av rapporten. Rapporten visar att det finns delar i beskrivningen att
utveckla där fokus bör ligga på presentation av information utifrån BPH. KHM ser fram
emot en utveckling av SKK Avelsdata med ett utökat presentationssystem för BPH för
att på bästa sätt hjälpa hundägare och uppfödare att få nytta av beskrivningen.
Den värdefulla rapporten kommer att distribueras från SKKs kansli till BPHfunktionärer och även skickas ut till klubbar samt publiceras på SKKs webbplats.
KHM vill rikta ett stort tack till Kenth Svartberg för en bra och lättförståelig redovisning
av uppdraget.
§ 58

Genetiska analyser av BPH-data för fem raser

KHM hade mottagit en rapport från Erling Strandberg i vilken han redovisar sin
skattning av arvbarheter för BPH för fem olika raser. Studien är genomförd på de raser
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som har störst antal BPH-beskrivna hundar. Vid studiens början var dessa raser
rhodesian ridgeback, labrador retriever, nova scotia duck tolling retriever, staffordshire
bullterrier och american staffordshire terrier.
KHM fick en övergripande muntlig redovisning av den genomförda studien. Erling
Strandberg har bland annat undersökt beskrivares, testledares och arrangörs påverkan
på resultaten av BPH. Resultatet visar på den stora nyttan av kontinuerlig
kvalitetssäkring av beskrivare. Arvbarheten för BPH påvisas vara högre än för
Mentalbeskrivning hund, MH.
Efter genomgången diskuterade KHM ingående hur man på bästa sätt förvaltar den
kunskap som hittills framkommit i gjorda studier. Kommittén ser fram emot att så
småningom kunna lansera verktyget mentalindex för ett antal raser. För de aktuella
raser är det vid den tidpunkten viktigt att ha tagit ut sin egen rasspecifika riktning för
hur man ska selektera för mentalitet inom just sin ras. Mötesdeltagarna kunde
konstatera att det finns många frågor att arbeta med för att det värdefulla
forskningsarbetet ska förvaltas på bästa sätt.
KHM uppdrog till Helena Frögéli (sammankallande), Erling Strandberg och Sofia Malm
att arbeta vidare med de uppkomna frågeställningarna.
KHM uppdrog till Åsa Lindholm att skriva en lättförståelig text om de båda senast
genomförda studierna på BPH, för publicering i Hundsport Special.
KHM uppdrog till Erling Strandberg att, utifrån sin rapport, skriva en ”500-analys” för
de raser som är aktuella.
KHM vill rikta ett stort tack till Erling Strandberg för en ambitiös och bra redovisning av
uppdraget att skatta arvbarheter och avelsvärden för egenskaper i BPH.
§ 59 Information från ledamöter och adjungerade
Maritha Östlund-Holmsten informerade om det påbörjade arbetet inför den generella
domarkonferensen för exteriördomare 2018. Mentalitet kommer att vara ett av tre
huvudteman och Maritha Östlund-Holmsten är KHMs representant att ingå i
arbetsgruppen inför konferensen.
Vidare meddelade kommittéordförande att hon kommer att prata om olika
mentalitetsfrågor för rasklubben för dogo canario under hösten.
Anette Erlandsson arbetar för att BPH ska vara en del av uppfödarutbildningen i
Halland. Samtliga uppfödare som genomgår utbildningen kommer att bjudas in till ett
utbildningstillfälle specifikt inriktat på BPH.
Erling Strandberg har deltagit som föreläsare på en stor internationell konferens där
han föreläste om BPH för rhodesian ridgeback-ägare och uppfödare. Han har även, via
poster, redovisat sitt arbete med BPH på en konferens i USA under året.
Curt Blixt är inbjuden till Norsk Kennelklub för att prata om valputveckling ur ett
mentalitetsperspektiv.
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Han är även SKKs jakthundskommitté behjälplig vid framtagande av ett nytt test på
björn i hägn.
Ken Lundahl rapporterade att Lunds BK i samarbete med Svenska Terrierklubben i
Örkelljunga har haft uppvisning av BPH på Falsterbo Horse Show och att man även
kommer att ha en BPH-monter på utställningen ”Malmö valp”.
§ 60

Genomförd mentalbeskrivning i strid med gällande regler för valptik

KHM har mottagit ett ärende där en tik av brukshundsras har genomfört MH inom 75
dagar efter valpning. Enligt rasens registreringsregler ska känd mental status föreligga
före parning. Det är dock inte förenligt med bestämmelser för MH att delta med en
parad tik och efter valpning måste 75 dagar förlöpa innan mentalbeskrivning, prov
eller tävling genomförs.
KHM diskuterade ärendet och tog del av den inkomna informationen från hundägaren.
Kommittén konstaterade att texten i regelverket för MH är tydlig avseende regler för
dräktig och nyvalpad tik. Texten är författad ur djurskyddssynpunkt och ledamöterna
såg ingen anledning att göra undantag från bestämmelser i detta fall.
Kommittén konstaterade att hundägare har handlat i strid med regler för dräktig tik
och valptik, punkt 6 i SKKs allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar.
KHM beslutade att stryka tikens resultat samt att uppmana hundägaren att i framtiden
följa gällande regelverk. Ett nytt MH kan genomföras när sex veckor har passerat sedan
förra MH. Nytt MH ska genomföras på annan plats än det första.
§ 61

Ansökan om bidragsberättigad exteriörbeskrivarkonferens 2018

SBK hade inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag för att anordna konferens
för exteriörbeskrivare den 15 april 2018. Specialklubben hade bifogat budget samt kort
information om konferensens innehåll.
KHM beslutade att godta ansökan och bevilja klubben bidrag för
exteriörbeskrivarkonferens under 2018 enligt gällande regler med ersättning av 75 %,
max 75000 av redovisade kostnader. En förutsättning för utbetalning enligt gällande
regler är att samtliga grupper som är behöriga att genomföra exteriörbeskrivningar
inkluderas.
För godkännande av redovisning efter bidragsberättigad konferens ska, utöver
ekonomisk redovisning och deltagarförteckning, ingå ett utförligt konferensprotokoll
där diskussioner och beslut tydligt återges.
§ 62

Pågående forskning vid Köpenhamns universitet

KHM tog del av den ett antal uppslag som utgör grundstrukturen för den pågående
forskningen om mentalbeskrivning vid Köpenhamns universitet. Forskare är Björn
Forkman.
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Kommittén tackade för inblicken i det pågående arbetet och ser med spänning fram
emot resultatet.
§ 63

Skrivelse från Göran Bodegård

KHM tog del av en skrivelse innehållande tankar och synpunkter på BPH och hundens
mentalitet och personlighet.
Ärendet bordlades för att diskuteras vidare vid kommande kommittémöte.
§ 64

Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-2021

a) Revidering av Regler för Mentalbeskrivning Hund
KHM gick igenom det reviderade regelverket för MH som ska gälla från och
med 2017-01-01.
Kommittén noterade att kommunikationen gällande regelverket mellan SKK
och SBKs handläggare för frågor om avel och hälsa hade förflutit mycket bra
under revideringsperioden.
KHM hade inga synpunkter på slutversionen av regelverket, anvisningar eller
genomförandebeskrivning för MH.
§ 65

Utbildning

KHM noterade nya rutiner och en ny mall för ansökan om bidrag för utveckling av
distansutbildning från SKKs utbildningskommitté.
Kommittén gick igenom behovet av utbildningspengar för resten av 2016 och
konstaterade att om allt fortlöper enligt plan avseende den fördjupade utbildningen
om hundens beteende finns behov av ytterligare ekonomiska medel innan årsskiftet.
KHM uppdrog till Helena Frögéli och Anna Qvarfort att undersöka möjligheterna till att
söka ytterligare medel för 2016.
§ 66

Oacceptabelt beteende

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för
oacceptabelt beteende under 2016 till och med den 6 augusti. Det är, glädjande nog,
något färre rapporterade fall än vid samma tidpunkt föregående år. Med utgångspunkt
från det stora antalet som deltar i prov, tävling och klubbverksamhet under ett år är
antalet rapporter om oacceptabelt beteende mycket litet.
KHM vill uppmana organisationens klubbar att säkerställa att de använder rätt blankett
vid rapportering av oacceptabelt beteende för att underlätta hanteringen av ärenden.
Kommittén tackade Brith Andersson för informationen och lade förteckningen till
handlingarna.
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§ 67


Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer
CS 3-2016

Kommittén noterade protokollet och lade dem därefter till handlingarna.


Protokollsutdrag från CS 3-2016 § 81
KHM noterade informationen



Protokollsutdrag från AK per capsulambeslut 2016-06-30
KHM noterade informationen.

§ 68

Pågående ärenden/uppdragslista

KHM gick igenom förteckningen över pågående ärenden och gjorde vissa justeringar.
Därefter lades den till handlingarna.
§ 69

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 18 oktober.
§ 70

Sammanträdets avslutande

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort
Justeras

Justeras

Maritha Östlund-Holmsten,
ordförande

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

