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Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2019-10-02. 
 
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 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 
 
 

§ 36 Sammanträdets öppnande 

Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna. 
Därefter förklarades telefonmötet öppnat.  
 

§ 37 Val av justeringsperson 

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 38 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att fastställa dagordningen.  

 

§ 39 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll 2-2019 och lade det därefter till handlingarna.   

 

§ 40  Ekonomiska rapporter 

KHM gick igenom den sammanställda ekonomiska rapporten för KHM till och med 
augusti 2019. Kommittén konstaterade att kostnaderna ryms väl inom budgeten.  
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§ 41 Ansökan om bidrag till exteriörbeskrivarkonferens 

KHM har mottagit en ansökan från Svenska Brukshundklubben om ekonomiskt bidrag 
till en exteriörbeskrivarkonferens den 17 april 2021. Konferensen ska arrangeras för 
SBKs exteriörbeskrivare samt de av SKKs exteriördomare som har exteriörbeskrivit 
brukshundar de senaste två åren före konferensen (dvs. 2019-2020).  

KHM diskuterade förfrågan. Kommittén är generellt positiv till ansökan men är av den 
uppfattningen att även de exteriördomare som, vid särskild förfrågan i anslutning till 
anmälan till exteriördomarkonferens för SBKs raser oktober 2019 samt april 2020, 
meddelat intresse att exteriörbeskriva brukshundsraser ska beredas plats på 
exteriörbeskrivarkonferensen 2021.  

KHM beslutade att bevilja medel om ovanstående tillägg görs av specialklubben. 
Kommittén utbetalar enligt gällande regler ett belopp på max 75 000 kr och maximalt 
75 % av SBKs totala kostnad.  

 

§ 42 Ansökan om förändring av utförande av bidragsberättigad 
mentalbeskrivarkonferens 

KHM har mottagit en ansökan från Svenska Brukshundklubben om ekonomiskt bidrag 
för mentalbeskrivarkonferenser under hösten 2021 och våren 2022. Konferenserna är 
planerade att arrangeras på sex platser runt om i landet. SBK har valt att dela upp 
arrangemanget i flera mindre och regionala endagarskonferenser istället för en central 
sammankomst vilket klubben ser fördelar med. Syftet med och målgruppen för 
konferensen är samma som tidigare. 

KHM diskuterade förfrågan. Kommittén anser att det är viktigt att innehållet i 
konferensen är detsamma genom alla sammankomster och att samma möjlighet till 
diskussioner ges.  

Liksom vid ansökan av liknande konferenstillfällen för två år sedan diskuterade KHM 
hur en uppdelad konferens kan lämna likvärdig information och möjliggöra konsensus i 
diskussioner. Konferensledningen bör vara densamma eller ha minst en person på 
plats på samtliga konferenser och konferensinnehållet tillsammans och 
minnesanteckningar ska skrivas och tillställas alla deltagare.  

KHM beslutade att bevilja bidrag enligt gällande regler men förordar att en person ska 
närvara som gemensam nämnare vid samtliga tillfällen för att ge kontinuitet åt 
konferensernas innehåll och utförande. Kommitténs sekreterare kommer att kontakta 
SBK för att diskutera när redovisning och utbetalning ska ske under perioden. 
Maxbeloppet för bidraget är 75 000 kr (max 75 % av den totala kostnaden).  

 

§ 43 Ansökan om konferensbidrag från Rasklubben för Rat- och American Hairless 
Terrier 

Det förelåg en ansökan från Rasklubben för rat terrier och american hairless terrier, 
RAHT, om bidrag till en medlemskonferens med tema mentalitet den 29 februari 2020 
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på SKKs kansli. Kommittén tog del av konferensprogrammet och inbjudan från 
klubben.  

KHM beslutade att bordlägga frågan, inhämta mer information från klubben samt 
preliminär budget. Därefter kan KHMs verkställande utskott ta ett beslut i frågan.  

 

§ 44 Beslut per capsulam – Utförandeanvisningar samt nyckel Mentalbeskrivning 
Hund 

Kommittén har per capsulam den 26 juni 2019 beslutat och effektuerat att  

 bifalla ansökan om föreslagna justeringar av Utförandeanvisningar för MH, att 
gälla från och med 2019-07-01 och att träda ikraft från och med 2020-01-01. 

 bifalla ansökan om föreslagen redaktionell justering i ruta 1 för moment 1 a, 1 
c, 3 a samt 6c, vilket konstaterats att i sak inte förändrar innebörden av ruta 1, 
att gälla från och med 2019-07-01 och att träda ikraft från och med 2020-01-01. 

 

§ 45 BPH 

a) Rapport från arbetsgruppen för BPH 
Kommittén gick igenom minnesanteckningar från arbetsgruppens möten sedan 
förra kommittémötet.  
 

b) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan KHMs förra möte den 7 maj 2019 

 Arbetsgruppen för BPH har beslutat att tillstyrka beskrivarutbildning för 
Åsa Ågren, Henny Johansson och Emmy Hansen. 

 Arbetsgruppen för BPH har beslutat att tillstyrka testledarutbildning för 
Anneli Ylinen, Trollhättan. 

 Arbetsgruppen för BPH har beslutat att auktorisera Lill Svensson som 
testledare vid Bro-Håbo BK efter godkänt praktiskt slutprov i Nykvarn 
med Ninni Ottervald och IngaLill Larsson 

 Arbetsgruppen har beslutat att när behov föreligger utbilda nya 
testledare, hos såväl redan befintliga som nya arrangörer. Ansökan görs 
hos Arbetsgruppen för BPH om testledarutbildning senast 4 veckor före 
planerad utbildningsstart. Utbildningen hänvisas och genomförs sedan 
av BPH-arrangör med utbildningsavtal. 

 Arbetsgruppen hade beslutat om auktorisering av beskrivare Maria 
Lindström, Kvidinge samt Anna-Maria Svedberg, Timrå BK 

 Arbetsgruppen hade beslutat om avauktorisation som testledare av Petra 
Sönnert, Mikael Tegnemo, Yvonne Lundberg, Malin Glimsjö och Anna 
Öhman.   

 Arbetsgruppen har beslutat att bevilja avauktorisation av beskrivare 
Ammie Hultin, Kent Karlsson, Mikael Johansson 
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 Arbetsgruppen hade beslutat om arrangörskap för BPH med bana 
placerad med bas i Norra Möckleby på Öland, kontaktperson Charlotte 
Barvestad, Färjestad. Funktionärsfrågan är löst med bl.a. extern hjälp. 
Tidigare villkor avseende baninköp gäller inte längre utan BPH-banan 
köps in av SKK till en kostnad av 15 000:- med leverans snarast möjligt.  

 KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut.  

 

c) Dropbox 

Arbetsgruppen för BPH har meddelat kommittén att verktyget Dropbox upplevs 
som ett långsamt och tidskrävande alternativ för uppladdning och förvaring av 
insända testledarfilmer samt filmer i samband med annan kvalitetssäkring och 
utbildning.  
KHM beslutade att bordlägga frågan för diskussion på kommitténs 
nästkommande möte.  
 

d) Översättning av BPH-dokument till engelska  

Arbetsgruppen för BPH har fört diskussioner om översättning av BPH till 
engelska. Delar av BPH-dokumentet är redan översatt till engelska av Kenth 
Svartberg.  Gruppen framförde att det är mycket angeläget att 
beteendedefinitioner och terminologi inte ändras vid en översättning, utan att 
alla använder samma definitioner och termer, så att ”alla talar samma språk”. 
Enligt arbetsgruppen vill Kenth Svartberg vara involverad vid en eventuell 
fortsatt översättning av BPH-dokumenten vilket KHM fann högst önskvärt.  

KHM beslutade att tillfråga Kenth Svartberg om att medverka vid en framtida 
översättning av BPH-dokument.  
 

e) Strykning av BPH-resultat 

Arbetsgruppen för BPH meddelade att strykning av BPH-resultat har gjorts. 

 

§ 46 Mentalindex 

KHM tog del av minnesanteckningar från möte med rasklubben för australian 
shepherd och rasklubben för rottweiler gällande pilotprojektet för mentalindex. 
Australian shepherd har valt att tacka nej till fortsatt deltagande i projektet och 
arbetsgruppen för mentalindex funderar nu på annan ras att ta in i projektet. 
Arbetsgruppen kommer att presentera ett nytt förslag för kommittén senare under 
året.  

KHM tackade för minnesanteckningar och muntlig rapport.    

 

§ 47 MT 2017 
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KHM har noterat en artikel i SBKs klubbpublikation Brukshunden där mentaltest MT 
2017 beskrivs. Mentaltest är ett viktigt avelsinstrument som används inom SBKs 
rasklubbar. Under 2017 föreslog SBK att MT skulle revideras och efter turer i ärendet 
beslutade SKKs centralstyrelse att tidigare MT från 2007 skulle fortgå och SBK hade 
möjlighet att återkomma med önskemål om förändring inför regelrevideringen 2021. 
Se CS 4-2016 § 104 Föregående protokoll.  
KHM utgår från att förankringsdiskussioner och processen gällande förändringarna för 
MT har startat inom SBK och att den processen inklusive förankring i organisationen är 
genomförd och avslutad i god tid före kommande regelrevidering. KHM har ansvar för 
ett antal regelverk och revideringsprocessen är en återkommande punkt på 
kommitténs dagordning under den kommande verksamhetsperioden. 

KHM uppdrog åt Ulf Uddman att se efter om KHM kan få en replik på den skrivna 
artikeln i Brukshunden för att förtydliga och beskriva den process som ska föregå en 
eventuell revidering av regelverk för MT.  

 

§ 48 Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer 

 CS 3 2019 

 JHK 2 2019 

 UKK 2 2019 

 UKK 3 2019 

 UtstK 3 2019 

 DK 3 2019 

 AG-ES 3 2019 

Kommittén noterade protokollen och lade de därefter till handlingarna. 
 

§ 49 Till KHM för kännedom 

 FCI definition av ny ras 

 FCI Kina utbildar skolbarn om hur man tar hand om djur 

 FCI General Assembly Shanghai 2019 

 Breeds MH Nature juni 2019 

 FCI European section GC 

 Personality and social skills in human-dog interaction, Iben Helene Coakley 
Meyer, DVM 

 Canine Cognitive dysfunction syndrome in senior dogs, Julie Lolk Wolff-
Sneedorff (grj886), Freja Linn Krogh-Nielsen (bhw256), and Jeanina Lunding 
Hechmann (lmq866) 
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 Artikel Forskning och framsteg, från varg till hund 
 

KHM tog del av ovanstående 

 

§ 50 Övriga frågor 

KHM förevisades dokumentet Mentala egenskaper och beteende hos rhodesian 
ridgeback. Kommittén var överens om att det var en imponerande redovisning med 
mycket tid nedlagt. Dokumentet ska diskuteras vidare vid KHMs nästkommande möte.  

 

 

§ 51 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 12 november 2019. 
 

§ 52 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

Justeras     Justeras  

 

 

 

Maritha Östlund-Holmsten,  Ken Lundahl 
ordförande      

 

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


