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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2014-09-02. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten (ordf.), Stefan Björkman, Anette Erlandsson, Liz-Beth 
Liljeqvist (§ 54-§ 71) och Susanne Vähäniitty 

Adjungerade: 

Brith Andersson (§ 72), Curt Blixt, Helena Frögéli, Cilla Hamfelt, Åsa Lindholm, Sofia 
Malm (delar av mötet), Helena Skarp, Ulf Uddman och Mikaela Persson Wallenius (del 
av mötet) 

Anmält frånvaro: 

Ken Lundahl och Katja Nilsson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 

§ 54 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet öppnat.  
 

§ 55 Val av justeringsperson 

Liz-Beth Liljeqvist utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 56 Fastställande av dagordning 

Kommittén beslutade att under BPH-punkten lägga till en diskussionspunkt gällande 
hur vi ska se till att våra BPH-funktionärer trivs. Utöver tillägget beslutades om vissa 
justeringar i ärendeordningen innan dagordningen slutligen fastställdes.  

 
§ 57 Mötesstruktur 
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Ordförande initierade en diskussion kring KHMs mötesdisposition. Vissa ärenden kan 
eventuellt förenklas genom att beredas på ett lämpligt sätt innan behandling på 
mötesdagen. Kommittén diskuterade möjligheten till fler självgående arbetsgrupper 
inom kommitténs områden och om det finns möjlighet att, på ett mer effektivt sätt, 
nyttja de arbetsgrupper som tidigare funnits i kommittén. Ett förslag var att mer 
omfattande ärenden kan beredas i en arbetsgrupp innan kommittémötet. 

BPH har varit och är en stor del av kommitténs arbetsområde. Beskrivningen är nu 
lanserad och kommitténs roll går mer mot att arbeta långsiktigt för att bibehålla och 
driva den expansion som råder gällande BPH. KHM är överens om att BPH 
fortsättningsvis kommer att ta plats på dagordningen och kommer att arbeta vidare för 
att hitta arbetsformer och rapporteringsformer som förenklar arbetet. 

 

§ 58 Föregående protokoll 
Protokoll nr 3-2014 från KHMs sammanträde 2014-05-27 förelåg.  
 
KHM gick igenom protokollet och noterade att den nämnda länsklubbskonferensen, § 
48, är nära förestående. Ulf Uddman, som ska närvara vid konferensen, uppdrogs att 
informera om BPH på konferensen. Efter den noteringen lade KHM föregående 
protokoll till handlingarna.  

 
§ 59  Ekonomiska rapporter 

Ekonomisk rapport för KHM till och med juli förelåg. 

Kommittén gick igenom dokumentet och lade det därefter till handlingarna.  

 

§ 60  Bordlagda ärenden 

 Möte med SvTek 

Maritha Östlund Holmsten rapporterade från de möten som ägt rum med 
Svenska Terrierklubben och ett par rasklubbar. Mötena har varit ett försök till 
samarbete kring det faktum att ett par av SvTeks raser röner negativ publicitet i 
media.  

 Pågående ärenden 

Förteckningen över pågående ärenden gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna. 

 

§ 61  Information och rapporter 

Åsa Lindholm rapporterade att hon arbetar med uppfödarboken.  

Helena Frögéli rapporterade att SKKs avdelning för avel och hälsa har projektanställt 
Mikaela Persson Wallenius för att, i första hand, arbeta med kvalitetssäkringen av BPH 
i webbplattformen PingPong.  
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Ulf Uddman meddelade att förhandlingarna med Försvarsmakten gällande registrering 
i SKK av de tyska schäferhundar som Försvarsmakten fött upp och vars föräldradjur 
saknar MH, har avbrutits. SKKs centralstyrelse, SKK/CS, har beklagat att utgången har 
blivit den att man inte kunnat enas. 

Vidare informerade Ulf Uddman om att SKKs avtal med assistanshundsinstruktörer 
kommer att sägas upp. Nya avtal kommer att träffas under 2015 med de instruktörer 
som följer SKKs avtal.  

Agria håller på att titta på ett förslag till försäkring för blivande assistanshundar med 
möjlighet att uppgradera hundens livvärde under utbildningens gång. 

Slutligen rapporterade Ulf Uddman att SKK/CS har tillsatt en grupp som påbörjat en 
regelöversyn inom organisationen med uppdrag att göra ett enklare regelverk som 
medlemmarna lättare kan förhålla sig till. För KHMs del berörs bland annat regelverket 
kring MH och BPH. Arbetsgruppen kommer att återkomma till KHM gällande de 
regelverk som kommittén ansvarar för.  

Sofia Malm rapporterade att Helena Skarp, chef för avdelningen för avel och hälsa, är 
tillbaka på heltid från sin föräldraledighet.  

 
§ 62 BPH 
 

a) Ansökan om arrangerande av BPH 
KHM har mottagit en ansökan från specialklubben Svenska 
Sennenhundklubben, SShK, om att få bli arrangör för BPH för att på så sätt 
tillgängliggöra BPH för uppfödare och hundägare inom klubben. 
 
SShK har tidigare anordnat MH för klubbens raser och tycker att arbetet med 
mentalitet är viktigt. Klubben planerar att utbilda fler BPH-funktionärer inom 
en snar framtid samt att köpa in en BPH-bana som ska placeras i västra Sverige 
med möjlighet att flyttas till andra platser i södra halvan av Sverige vid behov.  
 
SShK ska arbeta för att få igång ett samarbete med de befintliga BPH-
arrangörerna och på så sätt verka för att fler hundar av klubbens raser BPH-
beskrivs. 
 
KHM ställde sig positiv till att specialklubbar engagerar sina medlemmar i 
mentalitetsfrågor och arrangerar BPH. Curt Blixt uppdrogs att kontakta 
klubbens ordförande för vidare diskussion om, bland annat, i vilken omfattning 
klubben önskar arrangera BPH. Därefter ska han återkoppla till KHM via mejl 
varefter beslut om arrangörskap kan fattas. 
 

b) Fråga till KHM gällande uppvisad rädsla på BPH och MH 

Curt Blixt föredrog en problematik för KHM att förhålla sig till. Det gällde den 
möjlighet hundägaren har att göra mer än en BPH-beskrivning i det fall denne 
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själv avbryter hundens beskrivning på grund av att hunden visar rädsla. Om 
ägaren själv har avbrutit beskrivningen kan hunden återigen delta på BPH efter 
6 veckor men nu på annan plats. Om hunden även denna gång visar stora 
rädslor och beskrivaren avbryter hunden kan samma hund ändå utsättas för 
ett, två eller tre MH med samma förfaringssätt som för BPH ovan.  

Den här frågan togs upp på förekommen anledning och KHM ansåg det vara 
mycket olyckligt om en rädd hund utsätts för upprepade mentalbeskrivningar 
och även den belastning det innebär.  

KHM beslutade att ha detta tillvägagångssätt i åtanke vid regelrevideringen för 
mentalbeskrivningar och på så sätt se över möjliga förebyggande åtgärder för 
att värna om hundarnas bästa. 

 

c) Västar till BPH-beskrivare 

KHM har tidigare diskuterat om det finns möjlighet att ta fram västar till BPH-
beskrivare. Kommittén beslutade att bordlägga frågan till ett sammanträde då 
Ken Lundahl, drivande i frågan, är närvarande.  

 

d) Utbildningsplaner för BPH-funktionärer 

KHM förevisades förslag till utbildningsplaner för följande funktionärsgrupper 
inom BPH: figuranter, testledare och mottagare.  
Utbildningsplanerna gicks igenom och det framkom önskemål om att 
komplettera kursinnehållet med information om SKK-organisationen. 

KHM beslutade att godta utbildningsplanerna med ovan nämnda tillägg.  

 

e) BPH nuläge och framtid 

KHM förevisades en förteckning över antal genomförda mentalbeskrivningar 
under 2013 och 2014 samt en redovisning av verksamheten i ord. Dessutom 
presenterades en framtidsplan med listade förslag för att se till att BPH 
fortsätter att nyttjas av hundägare. 

Kommittén diskuterade underlaget noggrant. Den konferens för testledare och 
beskrivare som enligt tidigare tidsplan för BPH skulle äga rum 2016, föreslogs i 
detta material aktualiseras redan nästa år 2015. 

Curt Blixt presenterade ett förslag till fördelning i arbetsgrupper som på olika 
plan ska hantera BPH i framtiden. Materialet föranledde även en engagerad 
diskussion om hur vi värnar om våra BPH-funktionärer. Kommittén diskuterade 
förslag som attribut likt västar, utveckla PingPong ytterligare för funktionärer 
och regionala funktionärskonferenser.  

KHM beslutade 

 att fastställa de punkter som fanns under rubriken ”Framtid” i 
framtidsplanen. 
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 att tillsätta en arbetsgrupp för allmän marknadsföring med Helena Frögéli 
som sammankallande.  

 om regional konferens för testledare i Jönköping och Stockholm 2014 och 
2016 med Curt Blixt som huvudansvarig. 

 om central konferens för beskrivare 2014 och 2016, vilket kommittén har 
budgeterat för, samt att föreslå SKK/CS att tilldela kommittén ytterligare 
ekonomiska medel för att genomföra ytterligare en konferens för 
beskrivare under 2015. Helena Frögéli är ansvarig för 
beskrivarkonferenserna.  

 att PingPong ska utvecklas i enlighet med förelagt förslag och att Cilla 
Hamfelt även fortsättningsvis verkar som specialist och rådgivare för 
detta. KHM beslutade även att Curt Blixt ska ha rollen som 
sammankallande gällande utbildning av testledare i PingPong. 

 att presentationsmaterialet för beskrivare ska uppdateras enligt plan. 

 att stycket ”BPH som verktyg” ska kvarstå enligt plan men att Liz-Beth 
Liljeqvist ska vara ansvarig för innehållet. 

 att tillsätta en stödgrupp för special- och rasklubbar i enlighet med 
förslaget.  

 att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med ”funktionärsvård” där Liz-
Beth Liljeqvist är ansvarig. 

 att uppdra till rekryteringsgruppen (Ken Lundahl och Anette Erlandsson) 
att gå ut med förfrågan till arrangörer och ta reda på om det föreligger 
behov av att utbilda nya testledare och beskrivare. 

 att tillsätta övriga arbetsgrupper i enlighet med framlagt förslag. 

 

f) Fråga om möjligheten att lägga Susanne Kihls auktorisation vilande 

Det förelåg en förfrågan från BPH-beskrivare Susanne Kihl att få sin 
auktorisation vilande under en period.  

Kommittén diskuterade frågan och beslutade att tillmötesgå önskemålet och 
noterade att för att åter kunna tjänstgöra som beskrivare ska hon 
återauktoriseras vilket ska ske i samråd med KHM. Kommittén uttalade att i 
frågan om vilande av auktorisation avgörs detta från fall till fall.   

g) Avtalsförslag för testledare och beskrivare 

KHM förevisades ett avtalsförslag för testledare och ett för beskrivare, för BPH-
arrangör att teckna. 

KHM beslutade att dessa avtal skulle vara gällande enligt förslag men att ta 
bort meningen om bevittning på avtalsförslaget.   

 

h) Länsklubbskonferensen september 2014 
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Ulf hade tidigare under mötet uppdragits att göra en föredragning om BPH på 
kommande länsklubbskonferens. KHM diskuterade viktig information att ta upp 
på konferensen och enades om ett tiotal punkter för Ulf Uddman att prata om.  

 

§ 63 Möjlighet för KHM att ta del av forskning och artiklar 

KHM har som mål att ta del av relevanta artiklar och forskning inom kommitténs 
område och lämnade därför ett önskemål till Katja Nilsson, adjungerad till kommittén, 
att förse KHM med detta. 

 

§ 64 Kommentarer till examensarbete ”Mentaltest som avelsinstrument på hund” 

KHM hade tagit del av ett examensarbete där författaren har studerat om raser 
förändrats över tid när det gäller beteenden i MH, om och i så fall hur avelsdjuren 
skiljer sig från resten av rasen i MH, om avkomman förändras i förhållande till 
avelsdjurens MH och arvbarheten för de beteenden som beskrivs i MH. 
Kommittén diskuterade arbetet på föregående möte poängterade återigen att man 
anser det positivt att ett examensarbete inom detta område har utförts.  
Sofia Malm och Katja Nilsson redovisade de kommentarer de fått i uppdrag att ta fram 
till författaren och som även kommer att biläggas arbetet då det presenteras på SKKs 
webbplats. 
KHM beslutade att lämna kommitténs kommentarer även till handledaren för arbetet, 
Hans Temrin.   

 

§ 65 Nomenklaturprojekt  

På förslag från Stefan Björkman kommer KHM att initiera ett projekt som syftar till att 
synliggöra och förtydliga den nomenklatur som används då vi pratar om mentalitet 
inom organisationen samt sprida kunskap om hur vi använder ord och uttryck och vad 
vi menar med dessa. Förhoppningen är att detta skulle öka förståelsen mellan 
hundägare och beskrivare, hjälpa hundägaren att ännu bättre förstå sitt 
beskrivningsprotokoll och möjliggöra en tydligare utvärdering av hundägarens 
upplevelse av en mentalbeskrivning. 

KHM beslutade att skapa en arbetsgrupp för nomenklatur och terminologi gällande 
mentalitet. I arbetsgruppen beslutades Susanne Vähäniitty, Stefan Björkman och 
Helena Frögéli att ingå. Sammankallande är Stefan Björkman. 

Projektet ska inledas genom att bjuda in till ett rundabordsamtal med ett antal kunniga 
personer inom ämnet mentalitet.   

KHM beslutade att avsätta 25 000 kr från utvecklingsfonden till detta projekt.  

 

§ 66 Inbjudan av AK-ledamöter till nästkommande KHM-möte 

Ett av KHMs prioriterade områden ur verksamhetsplanen, tagen på KF 2013, är att 
”samverka med AK för att integrera BPH/MH/korning i RAS-arbetet”. KHM är mycket 
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positiv till ett samarbete mellan kommittéerna och beslutade att bjuda in de 
ledamöter i SKKs avelskommitté som har möjlighet, att delta i KHMs nästkommande 
sammanträde den 11 november 2014 för en inledande diskussion om mentalitet och 
avel. Samarbetet ligger väl i linje med ett av SKK/CS uppdrag till KHM, att initiera ett 
samarbete mellan kommittéer för att undvika ”stuprörstänkande” i organisationen.  

 

§ 67 Per capsulambeslut gällande hårlagsklassificering för tysk schäferhund 

KHM noterade följande per capsulambeslut som tillställts Svenska Brukshundklubben 
den 25 juni 2014: 

KHM hade mottagit ett ärende från SKKs domarkommitté, DK, beträffande en skrivelse 
från Svenska Brukshundklubben, SBK. Skrivelsen gällde en fråga om att 
exteriörbeskrivare ska ha rätt att hårlagsklassificera tysk schäferhund i samband med 
exteriörbeskrivning vid korning. Exteriörbeskrivarna har i dagsläget befogenhet att 
godkänna alternativt underkänna hundens exteriör för korning.  

DK hade uttalat sig positivt till att exteriörbeskrivare har rätt att hårlagsklassificera 
tysk schäferhund i samband med exteriörbeskrivning för korning och rekommenderade 
KHM att besluta i enlighet med uttalandet. 

KHM beslutade i enlighet med DKs rekommendation. 

 

§ 68 Uppdragslista 

KHM gick igenom uppdragslistan och gjorde vissa justeringar varefter listan lades till 
handlingarna.  

 

§ 69 Föreslagna handledare för utbildning i hundens beteende 

KHM förevisades en förteckning över  de personer, föreslagna att delta i den 
handledarutbildning som ska arrangeras i samarbete med Utbildningskommittén och 
Studiefrämjandet.  

KHM tillstyrkte att förteckningen skulle skickas vidare till Utbildningskommittén för 
vidare handläggning.  

§ 70 Nyhetsbrev 

Kommittén hade tidigare förevisats det nyhetsbrev som gick ut från KHM under 
sommaren 2014.  

KHM konstaterade att nyhetsbrevet var mycket bra utformat och uppdrog till Helena 
Frögéli, Åsa Lindholm och Anna Qvarfort att ta fram ett nyhetsbrev för utskick i början 
av 2015. 

 

§ 71 Protokoll och protokollsutdrag från CS och kommittéer 

a) CS-protokoll 3-2014 
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KHM noterade protokollet. 

b) Protokollsutdrag från CS 3-2014 

KHM tog del av protokollsutdraget och noterade informationen 

c) Protokollsutdrag från UK 3-2014 

KHM tog del av protokollsutdraget och noterade informationen 

d) Protokollsutdrag från JhK 3-2014 

KHM tog del av protokollsutdraget och noterade informationen 

 

§ 72 Oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för 
oacceptabelt beteende hittills i år och kommittén kunde konstatera att rapporterna är 
färre än vid samma tidpunkt föregående år.  

  
§ 73 Till KHM för kännedom 

 "Holding back the genes: limitations of research into canine behavioural 
genetics" 

 "A breed-comparison of behavioral responses of dogs in test situations" 
 Länk till blogginlägg om farliga hundar 
 Länk till blogginlägg om mentaltester 
 Genetiska analyser av vardagsbeteende 
 Pågående forskning om hundars beteende 
 Utgående brev till Mia Törnqvist 

o Svar från Mia Törnqvist 
 Minnesanteckningar från möte med SvTek 2014-05-06 
 Minnesanteckningar från möte med SvTek 2014-06-16 
 FCI General Committee 9-10 april-14.pdf  
 FCI Scientific Comission 4 april-14.pdf  
 SBKs policy för hundhållning och relation till den vid uppfostran, utbildning och 

träning 

KHM tog del av ovanstående för kännedom och konstaterade att Hans Rosenberg på 
ett föredömligt sätt hade tillskrivit Tv 3 gällande den kommande tv-serien ”Jagad av 
hundar” 

§ 74 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 11 november 2014. 
 

§ 75  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade mötet. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGtobXxneDo1ZmZiMmIzMTUzOGMzNjY2
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Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras  

 

 

 

Maritha Östlund-Holmsten,  Liz-Beth Liljeqvist, 
ordförande     justerare (§ 54- § 71)  

 

 

Justeras  

 

 

 

Anette Erlandsson 

justerare (§ 72- § 76) 

 

 

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

 


