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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, 
KHM, 2020-09-10. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl, Patric 
Ragnarson. 

Adjungerade: 

Åsa Lindholm, Erling Strandberg, Helena Frögéli, Svante Frisk (§ 57) och Helena Skarp 

Anmält förhinder: 

Stefan Hellström 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 
 
 

§ 47 Sammanträdets öppnande 

Kommitténs ordförande Anna Fors Ward hälsade ledamöter och adjungerade 
välkomna och förklarade mötet öppnat.   
 

§ 48 Val av justeringsperson 

Cilla Hamfelt utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 49 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att fastställa dagordningen efter att justering av punkternas 
ordningsföljd har skett.  

 

§ 50 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll 2-2020 och lade det därefter till handlingarna.   
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§ 51  Ekonomiska rapporter 

Kommittén hade den reviderade budgeten för påsyn och konstaterade, liksom vid 
förra mötet, att kommittén har en stram budget för innevarande år. 

KHM kommer även i fortsättningen att prioritera Mentalindexprojektet under 
verksamhetsperioden i enlighet med kommitténs verksamhetsplan för år 20/21. 
 

§ 52  Webbutbildningar 

KHM diskuterade för ett par år sedan möjligheten att ta fram korta webbutbildningar 
på temat hundars mentalitet. Det arbetet skrinlades då ekonomiska och personella 
resurser lades på andra projekt. Nu diskuterade kommittén om det är läge att 
genomföra någon av de idéer som finns sedan tidigare.  

KHM beslutade att gå vidare med frågan då rådande pandemi gör att behovet och 
intresset för utbildning på distans är stort.  

KHM beslutade att undersöka om det finns möjlighet att söka pengar från SKKs 
utbildningskommitté och hjälp med framtagande av utbildningen från UK eller SKKs 
utbildningsavdelning.  
 

§ 53 Statistik över BPH och MH 

KHM tittade på statistik över antalet genomförda BPH och MH under perioden 2012-
2020. Kommittén kunde konstatera att det totala antalet starter på 
mentalbeskrivningar har ökat något sedan 2012.  

Antalet genomförda BPH per år ökade från 2012 (1015 st.) till 2019 (3474 st). År 2020 
är inte ett representativt år för någon prov- eller tävlingsverksamhet vad gäller antal 
starter och därmed inte heller för mentalbeskrivningar. Antalet genomförda MH per år 
har minskat från år 2012 (5400 st.) till 2019 (3410 st.). 

KHM noterade statistiken. 

 

§ 54  Önskemål från Svenska Brukshundklubben, SBK 

SBK har inkommit med en förfrågan om att justera en formulering i moment 10 Skott i 
Utförandebeskrivning för MH. Beskrivningen ändrades under 2019 men SBK anser att 
det blev till nackdel för beskrivningen. 

KHM tog del av specialklubbens resonemang och såg inga hinder för att genomföra 
ändringen i Utförandebeskrivning för MH.  

KHM beslutade att tillmötesgå SBKs önskemål. 

 

§ 55  CS beslut om förskjutning av låsningsperiod 

KHM noterade att CS, efter önskemål från klubbar, har beslutat att justera 
låsningsperioden för ett antal regelverk då pandemin har påverkat klubbarnas 
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regelrevideringsarbete. Regler för korning (MT och exteriörbeskrivning), regler för BPH 
och regler för MH gäller till och med 2022 och den nya låsningsperioden för dessa 
regelverk (och flera andra) är 2023 till och med 2026.   

  

§ 56  KHMs uppdragslista 

KHM gick igenom uppdragslistan och uppdaterade den. Inför kommande 
kommittémöte ska SBK kontaktas för ett tidigare planerat möte som inte blivit av på 
grund av pågående pandemi. Kommittén konstaterade även att man ser fram mot att 
ta del av den externa rapport avseende BPH från Björn Forkman, Köpenhamns 
universitet, som är planerad att färdigställas under hösten 2020.  

 

§ 57  Oacceptabelt beteende 

Svante Frisk rapporterade om SKKs arbete med oacceptabelt beteende och kommittén 
förevisades statistik över årets rapporterade hundar. Till följd av mindre verksamhet 
och färre tävlingar och prov är antalet rapporterade hundar hittills under 2020 lägre än 
ett vanligt år.  

KHM diskuterade hur spridningen av rapporterade fall ser ut över verksamheten och 
lade därefter den skriftliga rapporten till handlingarna.  

 
§ 58 BPH 

a) Arbetsgruppen för BPH minnesanteckningar 

Arbetsgruppen (Catharina Brandsten, Ken Lundahl, Helena Frögéli, Karin Blom 
och Ninni Ottervald) har sedan dess bildande det delegerade ansvaret att sköta 
den löpande verksamheten för BPH. Arbetsgruppen för regelbundna 
minnesanteckningar som finns med på KHM kommittémöten.  

KHM tog del av fyra minnesanteckningar från telefonmöten som arbetsgruppen 
har haft. KHM tackade för utförliga anteckningar och för ett bra arbete! 
 

b) Anpassning av Utförandebeskrivning för BPH  
BPH-arbetsgruppen har diskuterat inkomna synpunkter på beskrivningar som, 
med anledning av Covid-19, genomförs med avsteg från Utförandebeskrivning 
för BPH. Arbetsgruppen har beslutat att ta frågan vidare till ordinarie KHM-
möte. 

Kommittén diskuterade ärendet och beslutade att Arbetsgruppen för BPH 
skulle förtydliga vilka anpassningar som gäller för beskrivare och testledare när 
BPH genomförs under rådande pandemi och tills vidare. Därefter ska 
information om anpassningar skickas ut till berörda. 
 

c) Uppmärksammat problem med BPH-tillfällen i norra Sverige 
KHM diskuterade synpunkter som har inkommit på att en länsklubb tar en hög 
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anmälningsavgift till sina BPH-beskrivningar samt att klubben har differentierad 
avgift för medlemmar i länsklubben och medlemmar i andra klubbar i 
organisationen. Klubben är inte momspliktig som en del privata arrangörer. Det 
har även påpekats att det är svårt att få plats på BPH i den aktuella regionen. 

KHM har tidigare fastslagit att prissättningen ska vara fri för arrangören att 
besluta om men med en rekommendation att överskottet ska återgå till BPH-
verksamheten.  

KHM beslutade att en skrivelse ska gå ut från kommittén till arrangören för att 
påpeka ovanstående och efterhöra länsklubbens syn på saken. 

 

d) Utbildningsplan beskrivare från 2020-01-01 

KHM förevisades arbetsgruppens förslag till revidering av utbildningsplanen för 
BPH-beskrivare. Kommittén gick igenom planens olika delar och hade inget att 
erinra mot texten. 

KHM beslutade att fastställa utbildningsplanen för beskrivare att gälla från och 
med i år. 
 

e) Att tolka BPH 
Arbetsgruppen för BPH har diskuterat guiden Att tolka BPH och frågor som 
uppkommit med anledning, dels av inkomna skrivelser gällande tolkning av 
spindeldiagram för BPH och dels från arbetsgruppen själva i arbetet med BPH 
som avelsverktyg.  

Arbetsgruppen redogör utförligt för guiden och de olika problemställningarna. 
Både kommittén och arbetsgruppen kan se flera tydliga förbättringsområden, 
speciellt kopplade till redovisning av BPH i SKK Avelsdata. KHM är medveten om 
att det är svårt att få loss resurser för justering i SKK Avelsdata då det krävs tid 
från SKKs IT-avdelning. Men kommittén anser att behovet av en justering av 
BPH-beräkningar och redovisning i Avelsdata är stort för att verktyget ska vara 
till nytta för uppfödare, klubbar och hundägare. Både kansliet och 
arbetsgruppen mottar allt oftare frågor och ifrågasättanden kopplade till just 
denna redovisning och önskan att möjliga åtgärder ska vidtas är stor från flera 
håll.  

KHM beslutade därför att uppdra åt BPH-arbetsgruppen att ta fram ett 
underlag för hur vi vill att redovisningen ska se ut i Avelsdata.  
 

f) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan den 12 maj 2020 

Arbetsgruppen för BPH har beslutat  

 att föreslå att BPH-resultatet stryks för en hund som medicinerats med 
Prednisolon vid beskrivningstillfället i augusti 2020 
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 att föreslå att en videokonferens för BPH-beskrivare genomförs under 
2021 

 att Karin Blom ska ingå i BPH-arbetsgruppen från och med 2020-05-25 

 att tillstyrka Svenska ADB-klubben som arrangör för BPH i Kungsör under 
förutsättning att arrangören kan tillgodose funktionärsbehovet 

 om avauktorisation som testledare av Lukas Ramstedt 

 om auktorisation som testledare av Ulrika Gill  

KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut. Kommittén tackade BPH-
funktionärerna för genomförda insatser.  

 

§ 59 Mentalindex 

Arbetsgruppen för mentalindex redogjorde för arbetet som skett sedan senaste KHM-
mötet. Gruppen arbetar för att genomföra ett pilotprojekt för att undersöka 
möjligheterna att införa mentalindex. De har haft två interna möten men de 
sammankomster inom pilotprojektet som skulle ha ägt rum med rasklubbar har 
uteblivit på grund av rådande pandemi. 

Kommittén är, som tidigare noterats i protokollet, mån om att MI-projektet kommer 
framåt under den innevarande verksamhetsperioden och väljer därför att lägga 
resurser på projektet även om budgetnedskärningar skett för kommitténs del som en 
följd av Covid-19.  

KHM diskuterade den senaste forskningen från Kenth Svartberg där han undersöker 
vilka, och hur många, egenskaper som kan ligga bakom de beteenden som beskrivs i 
BPH. Beräkningsmodellen som Kenth föreslår i sin senaste studie skiljer sig något mot 
den som tidigare var tänkt och kommittén kunde ta del av exempel på hur 
beräkningarna görs i de olika modellerna. Ledamöterna var överens om att 
pilotprojektet bör fortsätta enligt den metod som föreslås av Svartberg.  
 
Arbetsgruppen kommer att kommunicera information gällande pilotprojektets status 
till deltagande klubbar och planerar att kunna genomföra möten med ett par av 
klubbarna under 2020 men på distans.  

KHM uppmanade arbetsgruppen att fortsätta med projektet så gott det går och 
hoppas kunna avsätta medel för och prioritera projektet även under 2021. 

 

§ 60 Information från ledamöter och adjungerade 

Cilla Hamfelt är involverad i slutförandet av beskrivarutbildning på distans.  

Helena Frögéli ska föreläsa på den digitala konferensen Veterinärkongressen om avel 
för mentalitet och funktion.  Sedan förra mötet har ett avsnitt av Snacka med SKK (på 
Facebook) handlat om BPH och där hade Helena Frögéli huvudrollen.  

Helena Skarp informerade kort om pågående projekt på SKKs kansli så som nya 
administrationen av SKK röntgen och frågor som rör brakycefala hundar.  
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§ 61 Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer 

a) Protokoll 

 CS 4-2020 

 PtK 1-2020 

Kommittén noterade protokollen. 

 

b) Protokollsutdrag 

 Protokollsutdrag från KSS 2-2020 gällande samsyn inom SKK-organisationen 

Kommittén noterade protokollsutdragen. 

 

§ 62 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 10 november 2020. 
 

§ 63 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Anna Fors Ward tackade KHM för ett bra möte och mötet avslutades.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

Justeras     Justeras  

 

 

 

Anna Fors Ward,    Cilla Hamfelt 
ordförande      

 

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


