SKK/KHM nr 4 2010
2010-09-14
§§ 47-64
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
hundars mentalitet (KHM) den 14 september 2010
Närvarande:
Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf), Claes Hemberg, Liz-Beth Liljeqvist, Ken Lundahl,
Staffan Thorman
Adjungerade: Ulf Uddman, Helena Rosenberg, Brith Andersson, Åsa Lindholm
Anmält förhinder: Cilla Hamfelt
Vid protokollet: Nina Karlsdotter

§ 47 Mötets öppnande
Ordförande Ionie Oskarson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 48 Val av justerare
Liz-Beth Liljeqvist utses att jämte ordförande justera protokollet.
§ 49 Fastställande av dagordning
Punkten om Info kompletteras med info från VD, ledamöter och sekreterare och punkten Övrigt med Ny ras i Sverige och Regelrevidering. Därefter fastställs föreslagen dagordning.
§ 50 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll, 3/2010, läggs med godkännande till handlingarna.
§ 51 Resultatrapporter
Ionie Oskarson föredrar resultatrapporterna, vilka därefter läggs till handlingarna.
KHM beslutar att uppdra åt Helena Rosenberg att vid nästa möte avlämna resultatrapport avseende projekten med BPH, collie och MH för ovcharka.
§ 52 BPH
a) Lägesrapport samrådsgruppen
Curt Blixt lämnar via Helena Rosenberg följande lägesrapport;
Hittills har 183 hundar genomgått BPH. De sista tre beskrivningarna genomförs
i september och efter det kommer drygt 200 hundar att ha genomgått beskrivningen, allt enligt planerna. Mellan beskrivningsdagarna har flera domare/beskrivare kollat samma hund och kommit till likartade resultat vilket är tillfredsställande.
Vid en senare återträff ska samma hundar beskrivas igen för att kontrollera om
resultaten blir desamma.
Tidsplanen håller väl.
Kenth Svartberg och Per Arvelius jobbar med vardagstesten som innehåller liknande situationer som BPH men i vardagliga situationer.
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Kenth Svartberg har påbörjat analys av golden retriever och jämfört hundägarsvaren med resultaten i BPH. Det är dock för tidigt att göra en korrekt analys.
KHM beslutar att godkänna rapporten, samt
att till nästa möte bjuda in projektgruppen.
b) Samrådsgruppens förslag, rapport från möte 2010-08-24
I ärendet föreligger en rapport/sammanfattning från mötet med samrådsgruppen
den 24/8 2010, vilken föredras av Liz-Beth Liljeqvist. Rapporten innehåller bl.a.
samrådsgruppens syftesbeskrivning av BPH. Utöver det redovisas den verksamhet som hittills genomförts och den tid varje beskrivning har tagit. Dessutom redovisas en vision fram till 2012 och ett beräknat funktionärsbehov. En kostnadsberäkning utifrån hur beskrivningarna hittills genomförts är också redovisad.
Den diskussion som följer omfattar bl.a. kostnaderna för genomförandet, finansiering, den utvärdering som behöver göras, kvalitetssäkring av utbildningen av
funktionärer, nyttan för hundägarna och hur man säkrar att resultaten blir lika
överallt.
KHMs uppfattning är
att BPH inte rimligtvis kan få kräva mer resurser än MH,
att inga beslut av större omfattning om en fortsättning kan göras förrän en utvärdering gjorts med siktet inställt på KF 2011,
att utvärdering som visar på resultatet av det som görs nu, bör göras av forskargruppen,
att denna utvärdering sedan granskas av extern resurs,
att BPH ägs av SKK-organisationen och ska kvalitetssäkras,
att BPH-beskrivningen utformas så att klubbarna själva kan utföra testet i framtiden och att det ska kunna genomföras på ideell basis,
att genomförandet dock måste öppnas även för privata initiativ men att SKK
svarar för någon slags certifiering,
att utbildning av funktionärer kvalitetssäkras med utbildningsplaner,
att banorna också kvalitetssäkras och att tillgången till banor kanske måste få en
praktisk lösning och inte låsas vid enbart fasta banor.
KHM beslutar att återremittera ärendet till samrådsgruppen.
c) Tidsplan för”parallellarbete” BPH
I ärendet föreligger av Helena Rosenberg upprättad tidsplan. Tidsplanen är
övergripande mer än detaljstyrd.
KHM anser att tidsplanens ramar är rimliga, och
att samrådsgruppen ska ges möjlighet att ta del av tidsplanen.
Liz-Beth Liljeqvist meddelar att hon har för avsikt att kalla samrådsgruppen till
möte snarast för att diskutera de två ovanstående punkterna
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d) Kommentarer gällande BPH från Ingrid Tapper
I ärendet föreligger några personliga kommentarer till ”Rapport över projektet
Avel för mentalt sunda hundar” nedtecknade av Ingrid Tapper.
Ordförande framför KHMs tack till Ingrid Tapper för visat intresse.
KHM beslutar att uppmana samrådsgruppen att i sin slutrapport ta ställning till
om kommentarerna föranlett någon förändring i arbetet med BPH, samt
att lägga Ingrid Tappers kommentarer tillhandlingarna.
e) Övrigt
§ 53 Information
a) Ordförande
Ionie Oskarson meddelar att hon deltar vid läns- och specialklubbskonferensen
där hon kommer att berätta om arbetet med BPH.
b) Ledamöterna
Liz-Beth Liljeqvist rapporterar att hon varit på träff arrangerad av Pudelklubben
för att prata om BPH.
c) VD
Ulf Uddman rapporterar att en DVD/CD som ska belysa ev. problematik rörande
andning för kortnosade raser, är under framtagande.
Ulf Uddman rapporterar också att det medialt under sommaren varit mycket
publicitet kring kamphundar och det danska förbudet mot vissa raser. Mats
Odell och KD fortsätter att driva frågan om skärpta regler för hundägare.
Bitstatistiken från Socialstyrelsen signalerar en ökad frekvens, en liten ökning
men dock en ändring åt fel håll.
SKK för en dialog med Djurpolisen, som använder sig av tillsynslagen och förelägger hundägare att genomgå utbildning inom en viss tid för att undvika att
hunden beslagtas. ”Hundägarutbildning” behövs och frågan är om SKK kan bistå med att ta fram en beskrivning på hur en lämplig utbildning kan se ut.
Av juridiska skäl för att undvika jävsituation får Polisen inte anvisa någon
speciell klubb.
SKK/CS för frågan till KHM – hur kan SKK ta fram ett lämpligt material?
KHM beslutar att ge Staffan Thorman och Ulf Uddman i uppdrag att jobba
vidare i frågan.
d) Sekreteraren
e) Adjungerade
-
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f) Uppfödarutskick
I ärendet föreligger av Helena Rosenberg och Åsa Lindholm framtaget förslag
till uppfödarutskicket. Åsa meddelar att en omarbetning behöver göras i ett av
styckena.
KHM beslutar att ge Helena Rosenberg och Åsa Lindholm i uppdrag att
färdigställa texten för utskick.
g) Övrigt
§ 54 SBK, Bestämmelser för korning, hemställan om korning
SBK har tidigare hemställt om förändring av innehåll i dokumentet Bestämmelser för
korning. Ändringen rör medlemskap för förare vid MT.
I ärendet föreligger ett av Brith Andersson framtaget förslag på skrivning; ”För förare
bosatt i Sverige krävs medlemskap i klubb inom SKK organisationen. För förare bosatt
utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelklubbsorganisation.”
Denna formulering följer då i stort sett befintlig skrivning i SBKs övriga regelverk avseende medlemskap – med undantag för att där anges medlemskap i SBK.
KHM beslutar att fastställa ovanstående formulering, samt
att föreslå att vid regelrevidering denna formulering även ska införas att gälla för MH.
§ 55 Tjänstehundsutredningen
I ärendet föreligger SKKs förslag till yttrande över remissen om Tjänstehundsutredningen, SOU 2010:21, Bättre marknad för tjänstehundar, vilken föredras av Ulf
Uddman. Ulf Uddman meddelar att det finns en del kvar i utredningen att arbeta med.
Det måste finnas en långsiktig trovärdighet för att uppfödarna ska vilja anamma idéerna.
SKK ska föreslå tjänstehundsrådet att komma med ett eget förslag.
KHM beslutar att tillstyrka yttrandet med en liten skärpning i skrivningen om SKKs
ansvar gentemot enskild uppfödare/medlem.
§ 56 Anmälda oacceptabla beteenden
Brith Andersson lämnar muntlig rapport och meddelar bl.a. att antal ärenden och
dess karaktär, kan variera över året beroende på de olika verksamheter som är aktuella.
KHM beslutar att det framöver vid KHMs möten, ska finnas övergripande fortlöpande
information om oacceptabelt beteende.
§ 57 MH för ovcharka
I ärendet föreligger två rapporter rörande genomförda MH för ovcharkor. Ärendet föredras av Ken Lundahl: Det har varit svårt att få ihop tillräckligt antal hundar. Ett ytterligare MH kommer att genomföras under hösten och totalt kan det medföra MH-test av
ett 20-tal hundar. Intresset för MH har dock vuxit hos klubben vilket är positivt och de
som deltagit har varit positiva över genomförandet.
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KHM tar via en CD del av de genomförda beskrivningarna samt hur ett ryskt test går
till.
KHM beslutar att påminna arbetsgruppen om att det inom ramen för budget även ska
avlämnas en rapport över verksamheten,
att ett preliminärt datum bokas för ytterligare ett MH-tillfälle, samt
att Anne-Chatrine Edoff och Reino Oskarsson bjuds in till nästa möte.
§ 58 Enkät; Förfrågan om klubbars arbete med hundars mentalitet
I ärendet föreligger av Nina Karlsdotter gjord sammanställning av de enkätsvar som
inkommit från klubbarna. Det kan konstateras att det är ganska få klubbar som har egna
prov eller beskrivningar. Det framkommer också att många klubbar använder MH och
att man ser fram mot BPH.
KHM beslutar att uppdra till Nina Karlsdotter att som komplettering till sammanställningen göra en mer schematisk bild över klubbarnas svar till nästa möte.
§ 59 Protokoll
I ärendet föreligger protokoll från SKK/Centralstyrelsen, CS, nr 3/2010, 2010-06-15.
KHM noterar protokollet och lägger det till handlingarna.
§ 60 Protokollsutdrag
I ärendet föreligger följande protokollsutdrag:
CS nr 3/2010 § 81 Info från VD rörande arvode SBK
KHM noterar protokollsutdraget och lägger det till handlingarna.
§ 61 Övrigt
a) Ny ras i Sverige – boerboel
Ulf Uddman meddelar att ett 20-tal hundar av rasen boerboel, en för Sverige ny
ras, har kommit in i landet sedan rasen förbjöds i Danmark. Diskussion följer
om vilka ev. krav som kan ställas före registrering i SKK.
KHM beslutar att rekommendera SKK/CS att ta ställning till frågan om att
registrering i SKK kan ske först efter att ett antal hundar – i detta fall samtliga –
MH-testats.
b) Regelrevidering
I ärendet föreligger kopia av brev till ett antal klubbar med utdrag från
SKK/PtKs protokoll 2/2009 rörande revidering av regelverk inför låsningsperiod 2012-01-01--2016-12-31.
KHM beslutar att ge Brith Andersson i uppdrag att bevaka revideringen av
regelverket, samt
att återkomma i ärendet efter årsskiftet 2010-2011.
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§ 62 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKK:s
webbplats och/eller i Hundsport Funktionär
KHM beslutar att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är justerat.
§ 63 Nästa möte
Nästa möte är fastställt till tisdagen den 16 november 2010, kl. 10:15 på SKKs kansli.
§ 64 Mötet avslutas
Ordförande tackar deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och avslutar
därefter mötet.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan
dock bli föremål för ändring av SKK/CS.
Vid protokollet:

Nina Karlsdotter
Justeras:

Ionie Oskarson
Ordförande

Liz-Beth Liljeqvist
Justerare
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