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Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för 
hundars mentalitet, KHM, 2018-08-30. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman, Kristina Duvefelt, Ken 
Lundahl och Sonny Ström. 

Adjungerade: 

Brith Andersson, Curt Blixt, Helena Frögéli, Åsa Lindholm, och Ulf Uddman (från § 45 kl 
10:38) 

Anmält förhinder: 

Cilla Hamfelt och Erling Strandberg 

Protokoll: 

Martin Larsson 
 
 
 

§ 40 Sammanträdets öppnande 

Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna 
och förklarade därefter mötet öppnat.  
 

§ 41 Val av justeringsperson 

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 42 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att punkternas ordningsföljd kan komma att justeras under dagen. 
Därefter fastställdes dagordningen.  

 

§ 43 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll nr 2-2018. Noterade att det inte fanns några 
bordlagda ärenden och därefter lades protokollet till handlingarna. 
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§ 44 Ekonomiska rapporter 

KHM gick igenom den ekonomiska rapporterna till och med juli 2018. Kommittén 
konstaterade att resultatrapporten för kommittén visade att de totala kostnaderna 
ligger väl inom budgeterade ramar.  

 

§ 45 Ärenden 

1. Svenska Brukshundklubben, SBK, angående beviljad mentaltestdomarkonferens 
2019. 

SBK har skickat in en ansökan om att få möjlighet att även under 2020 utnyttja 
ett tidigare beviljat bidrag för en konferens för mentaltestdomare år 2019. 
Bidraget beviljades av KHM 2017-08-22 i protokoll nr 3 och avsåg en konferens 
som då var tänkt att hållas 2019. Som motivering anger SBK att klubben sedan 
beslutet kom arbetat fram ett nytt upplägg för sina konferenser innebärande 
att i stället för att ha en stor konferens kommer SBK ha tre mindre konferenser 
på olika orter vid olika tillfällen. Två av dessa kommer att hållas under 2020. 
Kommittén diskuterade ärendet och beslöt bevilja ansökan om annat upplägg 
för genomförandet och påpekar att redovisningen av de tre olika 
konferensprotokollen ska ske genom en samlad rapportering i ett dokument av 
vad som diskuterats och beslutats. Redovisningen ska också innehålla en 
utförlig total ekonomisk rapport.  

 

2. Redovisning från SBK av bidragsberättigade konferenser.  

SBK har inkommit med en redovisning efter genomförda bidragsberättigade 
konferenser för mentalbeskrivare. Konferenserna har varit uppdelad 
geografiskt i 7 mindre konferenser under perioden mars-juni 2018. Det 
förändrade upplägget av den ursprungliga konferensen är tidigare godkänt av 
KHM. Efter genomgång av protokoll från respektive delkonferens och den 
totala ekonomisk redovisning beslöt KHM att godkänna dessa och utbetala 
bidrag motsvarande 75% av redovisade kostnader dock max 75.000 kronor. En 
konferens som hölls i Timrå 2017 har tidigare reglerats och ska justeras i det 
bidrag som ska betalas ut. Kommittén gjorde en notering om att man förutsatte 
att anteckningarna från konferenserna delges samtliga beskrivare, även de som 
varit förhindrade att delta. 

 

3. Ansökan om bidrag från SKKs utvecklingsfond 

Kommittén har mottagit en ansökan från Stockholms Universitet om bidrag för 
forskning av sociala beteende hos unga vargar och hundar. Kommittén 
diskuterade ansökan ingående och beslöt att avslå ansökan med motiveringen 
att studien var mer inriktad på forskning än att vara ett utvecklingsprojekt och 
att storleken på projektet var större än vad utvecklingsfonden totalt har att 
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dela ut årligen. Forskaren hänvisas vidare till Agrias och SKKs forskningsfond 
som är en bättre fond at söka medel från för denna typ av forskningsprojekt. 

4. Skrivelse gällande BPH och FB-R resultat på Rasdata 

En skrivelse hade inkommit från styrelsen i Flatcoated Retrieverklubben 
gällande rasdata, dvs data stambokförd i SKK. Rasdata kan köpas av klubbar och 
privatpersoner och används bl a av Jörgen Norrblom i ”rasdata.nu”. 

Flatcoated Retrieverklubben önskar att resultat från såväl Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH, som Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R, 
införs i rasdata. BPH och FB-R är några av de avelsverktyg som klubben 
rekommenderar. KHM konstaterade att Jörgen Norrblom, via SKKs kansli, 
redan fått tillgång till BPH-data och ansåg därmed frågan som avklarad. FB-R 
ligger under SKKs Jakthundskommittés ansvarsområde och diskuterades 
därmed inte av KHM.   
 

5. Ansökan om bidrag för avelskonferens.  

Ras- och avelsföreningen för cane corso, RACC, har inkommit med en ansökan 
om bidrag till en avelskonferens med inriktning på mentalitetsfrågor. 
Konferensen är planerad att hållas under våren 2019. Kommittén gick igenom 
ansökan innehållande preliminärt program och budget och beslöt därefter att 
bifalla ansökan. Bidragsersättningen utgår med 75% av nettokostnaderna med 
ett tak på 10.000 kronor och betalas ut senare enligt gällande regler.  

 

6. Redovisning av 500-analys 

Helena Frögéli redovisade den preliminära 500-analysen för labrador retriever 
som framtagits tillsammans med Erling Strandberg, SLU och etolog Kent 
Svartberg. 500-analysen tas fram för raser som har 500 eller fler hundar som 
deltagit på BPH. I analysen redovisas bland annat egenskapsvärden som 
socialitet, miljötrygghet, lekfullhet och hotfullhet samt arvbarheter för dessa. 
Den omfattande rapporten gicks igenom med stort intresse och ordföranden 
vill påpeka att hela rapporten var väldigt bra gjord och mycket intressant att 
läsa. De övriga ledamöterna instämde. Rapportdelen innehåller dels en 
rasövergripande del som medför att rasjämförelser kan göras, dels en 
rasspecifik del. Arbetsgruppen ville nu ha vägledning för hur man skulle 
presentera de olika delarna i framtiden för att göra rapporten lättare att förstå 
och användbar för alla intressenter. Kommittén diskuterade frågan och beslöt 
att tillsvidare enbart redovisa rasövergripande värden då skillnaden mot de 
rasspecifika anses vara för liten. Om eventuellt kommande analyser visar att 
det vore värdefullt med rasspecifika egenskapsvärden kan frågan åter 
aktualiseras. 
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§ 46 Uppdragslista/pågående ärenden 

Aktuell uppdragslista gicks igenom och det noterades att inga justeringar var aktuella. 
Det gjordes ett förtydligande av ärendet rörande uppföljning av klubbförsäkringar och 
hur BPH-beskrivare var försäkrade vid beskrivartillfällen. Ulf Uddman informerade om 
att SKK har en paraplyförsökring som varje klubb har möjlighet att ansluta sig till. De 
som eventuellt ännu inte gjort det uppmanas att snarast ansluta sig. Svenska 
Brukshundklubben har en egen försäkring och ingår inte i SKKs klubbförsäkring. Privata 
aktörer har inte möjlighet att ingår i klubbförsäkringen utan måste teckna egen 
försäkring för sin verksamhet. Ulf Uddman uppdrogs till kommande möte att i 
punktform redovisa viktig information gällande försäkringar för BPH-arrangörer och 
funktionärer. 

 

§ 47 Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH 

Kommittén gick igenom minnesanteckningar från arbetsgruppen för BPHs möten 
sedan förra kommittémötet den 8 maj 2018. Nedanstående beslut tagna av 
Arbetsgruppen för BPH fastställdes av KHM. 

a) att auktorisera Lotta Johansson, Isabel Skogström, Josefin S. Nilsson, Karin Fors, 
Katarina Lennartsson, Monica Hedqvist, Linda Bodin, Linda Lindkvist, Martina Lernedal, 
Katarina Ecklein, Rebecca Rudhe, Åsa Mattson, Stefan Hellström, Irene Lloyd och Jenny 
Borgesen som testledare. 

b) att registrera vilande auktorisation för testledare Anna Öhman och Malin Glimsjö till 
2019-06-20, testledare Petra Sönnert till 2019-06-13 och testledare Lukas Ramstedt till 
2019-08-16. 

c) att avauktorisera Carina Karlsson som beskrivare. 

d) att auktorisera Anna Fors Ward, Augusta Hagman, Maria Johnsson Thorén, Ninni 
Ottervald, Tony Svensson, och Ulrika Andersson som beskrivare 

e) att auktorisera Fors & Ward, Hallen som BPH-arrangör.  

 

Ken Lundahl redogjorde för planeringen av framtida konferenser för BPH-beskrivare. 
Från 2019 kommer man att ha 5 lokala eller regionala konferenser istället för en 
central konferens.  

Tidigare har man från arbetsgruppen alltid redogjort för ett program innan beslut 
tagits om konferenstillfället. I år har det inte funnits tid till det. Arbetsgruppen önskar 
därför att KHM ger arbetsgruppen fullmakt att bestämma datum för dessa konferenser 
redan nu innan programmet är bestämt eftersom man måste vara ute i god tid att 
bestämma lokaler och platser på så många ställen. Kommittén beslöt att ge 
Arbetsgruppen för BPH fullmakt att fastställa datum för alla konferenser för beskrivare 
år 2019. Ken informerade också att det inte blir någon testledarkonferens 2019. 
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§ 48 Mentalindex, MI. 

Kristina Duvefelt redogjorde för det framlagda förslaget från arbetsgrupperna för hur 
det fortsatta arbetet med införande av MI är planerat. Förslaget omfattar som första 
del ett pilotprojekt i samarbete med SLU. I pilotprojektet ingå dels att skatta 
avelsvärden utifrån resultat från genomförda BPH och Mentalbeskrivning hund, MH, 
dels att, i dialog med special- och rasklubbar, diskutera funktion och nytta av index. 
Projektet bör också ta ställning till vilken information som behöver tas fram för att 
uppfödarna på bästa sätt ska kunna förstå och använda MI. Kostnaderna för 
pilotprojekt beräknas uppgå till 100.000 kronor. 

Kommittén hade en lång diskussion om projektet och konstaterade att det var helt i 
linje med kommitténs prioriterade områden och att det var ett genomtänkt sätt att 
börja arbeta med MI. Ulf Uddman påpekade att när det gäller IT-resurser kommer det 
inte att ske något införande av indexsystem före 2021. Kommittén tror också att man 
behöver tiden fram till dess på sig för att skapa ett bra mentalindexsystem accepterat 
av alla intressenter. Kommittén beslöt att anslå medel ut utvecklingsfonden för detta 
pilotprojekt och gav arbetsgruppen i uppdrag att arbeta utifrån gruppens föreslagna 
arbetsordning. Kommittén uppdrog till gruppen att upprätta en mer specificerade 
budget till nästa möte och begränsade anslagna medel till att uppgå till budgeterade 
kostnader men maximalt 100.000 kronor. Kommittén diskuterade också 
organisationen för det fortsatta arbetet med MI och kom fram till att det lämpligen 
bäst skedde i en grupp genom at de 2 grupperna slås ihop till en med Kristina Duvefelt 
som sammankallande. 

 

§ 49 Utbildning  

Helena Frögéli visade och berättade om det nya utbildningsmaterialet till den nya 
KHMs digitala distansutbildning Mera mentalitet – tolka, förstå och påverka hundens 
beteende. Kommittén var mycket nöjda med materialet och visade sin uppskattning. 
Önskemål framfördes om att materialet skulle få en större spridning men 
överenskommelsen med textförfattarna omfattar enbart distansutbildningen. 

 

§ 50 Till KHM för kännedom 

 Underlag till SKKs utbildningskommitté för ansökan om bidrag för utveckling av 
ny webutbildning för beskrivare. 

 SBKs information om genomförd exteriörbeskrivarkonferens. 

Vid KHMs beslut om bidragsberättigad konferens för exteriörbeskrivare angavs 
förutsättning att samtliga behöriga att exteriörbeskriva ska beredas möjlighet att delta. 
SBK meddelar att man inte ansett sig kunna uppfylla förutsättningarna att inbjuda 
samtliga som är behöriga varför SBK inte avser inkomma med ansökan om utbetalning 
av konferensbidrag. KHM tog del av informationen och beklagar att inbjudan inte 
kunnat göras till samtliga grupper, då man anser att detta är viktigt för att bygga en 
samsyn kring exteriörbeskrivning och detaljerna i denna. 
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§ 51 Protokoll och protokollsutdrag från SKK kommittéer och arbetsgrupper  

 UK UKK Protokoll nr 3-2018 

 DK Protokoll nr 3-2018 

 AG Standard Protokoll nr 2-2018 

 PtK Protokoll nr 1- 2018 

 UK Protokoll Nr 3 2018 

 CS Protokoll nr 3 2018 

 CS Protokollsutdrag nr 1-2018 

 CS Protokollsutdrag nr 3-2018 

 UK Protokollsutdrag nr 3-2018 

Kommittén noterade protokollen och lade dem därefter till handlingarna 

 

§ 52 Information från ledamöter och övriga ärenden 

 Maritha Östlund-Holmsten berättade om Svenska Älghundsklubbens, SÄK, 
utställning i Rättvik, den 11-12 augusti, där SKK varit med och finansierat ett 
BPH-arrangemang. 12 beskrivningar gjordes och arrangemanget var lyckat med 
bra resultat. En sammanfattning kommer senare att redovisas av SÄK och då 
delges kommittén.  
 

§ 53 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde, nr 4, äger rum den 15de november 2018 

 

§ 54 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet 

 

Marin Larsson 

 

Justeras       

 

Maritha Östlund-Holmsten  Ken Lundahl 

 

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


