SKK/KHM nr 4 2011, per telefon
2011-05-26
§§ 139-146

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
hundars mentalitet (KHM) den 26 maj 2011 per telefon
Närvarande:
Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf), Claes Hemberg, Ken Lundahl, Staffan Thorman
Adjungerade: Ulf Uddman, Helena Skarp, Brith Andersson
Anmält förhinder: Cilla Hamfelt, Åsa Lindholm
Inbjuden: Curt Blixt
Vid protokollet: Nina Karlsdotter
___

§ 139 Mötets öppnande
Ordförande Ionie Oskarson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 140 Val av justerare
Ken Lundahl utses att jämte ordförande justera protokollet.
§ 141 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställs.
§ 142 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll, 3/2011, läggs efter redaktionell ändring i §126 c, med
godkännande till handlingarna.
§ 143 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
a) Inriktningsbeslut BPH / KF-handling
I ärendet föreligger förslag till utformning av KF-handling rörande Beteendeoch Personlighetsbeskrivning Hund – för alla raser!
KHM beslutar att handlingen ska kompletteras med en kortare beskrivning av
BPH, varefter den kan föreläggas CS för beslut om vidare handläggning.
b) Projektgruppens slutrapport BPH
Curt Blixt meddelar att slutrapporten kommer att översändas i början av juni.
Projektgruppen föreslår att alla moment som ingått under testperioden ska vara
kvar, däremot finns några smärre förändringar som rör momenten ”matintresse”,
”överraskning” uppdykande figur, samt ”underlag” där två nya underlag föreslås. Projektgruppen har också i slutrapporten tagit hänsyn till synpunkterna från
den externa granskningen.
BPH ska också kunna ha skottprov som tilläggsmoment.
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c) Bestämmelser för BPH
I ärendet föreligger bearbetat förslag till bestämmelser för BPH.
KHM beslutar att ge Ken Lundahl och Brith Andersson i uppdrag att göra
ytterligare några justeringar,
att därefter anta förslaget, samt
att föreslå att CS fastställer bestämmelserna.
d) Utförandebeskrivning
Arbetet med detta pågår och ärendet kommer att återupptas vid KHMs möte i
augusti.
e) Rasklubbarnas svar rörande deltagande i BPH 2012
Samtliga berörda fem rasklubbar (Sv. Shetland Sheepdog klubben, Nova scotia
duck tolling retrieverklubben, Sv. Amstaffklubben, Sv. Lagotto Romagnoloklubben och Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige) har meddelat att de
gärna deltar i uppstarten av BPH 2012.
§ 144 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.
§ 145 Nästa möte
Nästa möte med KHM avhålls den 23 augusti 2011, kl. 10:15 på SKKs kansli.
§ 146 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

Ken Lundahl
Justerare
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