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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2016-10-18. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman, Anette Erlandsson, Cilla 
Hamfelt och Ken Lundahl. 

Adjungerade: 

Brith Andersson (del av mötet), Curt Blixt, Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Helena Skarp. 

Anmält förhinder: 

Helena Frögéli, Erling Strandberg och Susanne Vähäniitty 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 
 
 

§ 71 Sammanträdets öppnande 

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

§ 72 Val av justeringsperson 

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 73 Fastställande av dagordning 

Kommittén beslutade att fastställa den föreliggande dagordningen. 

 

§ 74 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll 3-2016 och lade det därefter till handlingarna.  
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§ 75  Ekonomiska rapporter 

KHM gick igenom de ekonomiska rapporterna för KHM och BPH-verksamheten till och 
med september 2016.  

KHM noterade att kostnaderna ryms väl inom budget. Därefter lades den ekonomiska 
rapporten till handlingarna. 

 

§ 76 Bordlagda ärenden 

a) KHM 3-2015 § 66 Försäkringar 

Ärendet fortsatt bordlagt till ytterligare information har inhämtats.  

b) KHM 3-2016 § 63 
På föregående möte tog KHM del av en skrivelse från Göran Bodegård 
innehållande tankar och synpunkter på BPH och hundens mentalitet och 
personlighet. 

Kommittén diskuterade nu den inkomna skrivelsen. Ledamöterna hade 
önskemål om att få vissa delar i skrivelsen förtydligade. 

KHM beslutade att bjuda in Göran Bodegård till ett möte med representanter 
från KHM samt Kenth Svartberg, doktor i etologi, för att diskutera mentalitet 
och beteende. Helena Frögéli ombads vara sammankallande inför mötet.  

 

§ 77 BPH 

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

b) Beslut från arbetsgruppen för BPH 

 Arbetsgruppen för BPH hade beslutat att utse Anna Lundberg, Piteå, och 
Helena Sirén, Stockholm, att utgöra en lärargrupp för BPH tillsammans 
med Curt Blixt. 

 Tollarklubben har beslutat att lägga ner sin verksamhet avseende att 
arrangera BPH i Märsta på grund av bristande ideella krafter som kan 
sköta den administrativa biten för BPH. Tollarklubben har särskilt 
betonat att man fortfarande har en mycket positiv attityd till BPH och 
att man framgent kommer att arbeta för att motivera hundägare och 
uppfödare att genomföra den beskrivningen. Arbetsgruppen har 
beslutat att Tollarklubbens arrangörskap omedelbart ska upphöra och 
har tackat klubben för en tidigare utmärkt insats. 

 Nacka Brukshundklubb hade meddelat arbetsgruppen att man inte har 
möjlighet att genomföra fler BPH-beskrivningar. Arbetsgruppen har 
beslutat att Nacka Brukshundklubbs arrangörskap omedelbart ska 
upphöra.  
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 Arbetsgruppen för BPH har tillstyrkt Bro-Håbo Brukshundklubb som ny 
arrangör för BPH. 

 En intresseanmälan från Forserums Brukshundklubb att bli arrangör för 
BPH hade inkommit men avslagits då det inte föreligger behov av fler 
arrangörer i området.  

KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut.  

 

c) Information till SKKs IT-avdelning 

KHM förevisades ett underlag till SKKs IT-avdelning gällande ändringar i 
redovisningen av BPH i SKK Avelsdata. I och med att nya regelverk gäller för 
flera av SKKs verksamheter från och med 2017, har regler och anvisningar i 
organisationen setts över. Regler för BPH samt utförandebeskrivning för BPH 
har gåtts igenom och de gjorda förändringarna ska implementeras i SKK 
Avelsdata så att det kan komma hundägare och uppfödare till del.  

KHM tog del av underlaget under positiva kommentarer.  
 

d) Statistik över genomförda BPH under 2016 

Ken Lundahl och Curt Blixt presenterade statistik över antalet genomförda BPH 
över tid samt statistik över antalet hundar per beskrivningstillfälle och per 
arrangör.  

Kommittén konstaterade att antalet BPH-tillfällen varierar i landet liksom 
efterfrågan. KHM ägnade en längre stund åt att tyda statistiken och vad 
utvecklingskurvan står för.  

Antalet BPH-beskrivna hundar har ökat snabbt sedan införandet av 
beskrivningen 2012. Under det gångna året har ökningen dock planat ut och 
antalet beskrivningar blivit mer konstant. Under 2016 beräknas drygt 2500 
hundar genomgå BPH vilket är en ökning sedan 2015. Tillgången på banor är i 
det närmaste rikstäckande om än något gles i norra Sverige. Kommittén har 
kunnat konstatera att BPH används och värdesätts av allt fler uppfödare av 
olika raser. 

Efter en diskussion baserad på statistik för BPH lade kommittén informationen 
till handlingarna.  
 

e) Lärargrupp för BPH 

I maj 2016 antog KHM en arbetsbeskrivning för lärargrupp för BPH. 
Lärargruppen kommer att ha en central och viktig roll för att säkra BPH-
verksamhetens framtid. BPH-lärarna ska, i stort, planera och genomföra 
utbildningar av BPH-beskrivare från förberedande uppgifter till utbildning och 
kvalitetssäkring. Lärargruppen består av tre personer och Curt Blixt är 
huvudlärare.   
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Curt Blixt redogjorde för det påbörjade arbetet med lärargruppen som haft sitt 
första möte.  

KHM noterade informationen.  

 

§ 78 Information från ledamöter och adjungerade 

Maritha Östlund-Holmsten informerade om att hon kommer att föreläsa om 
mentalitet på Svenska Bergs- och Herdehundklubbens möte för dess rasklubbar i 
november. Hon har sedan KHMs förra möte närvarat vid en avelsträff anordnad av 
rasklubben för dogo canario och föreläst om mentalitet med mera.  

Ken Lundahl har föreläst om BPH i Stockholm och Göteborg på uppfödarträffar som 
anordnats av Svenska Terrierklubben. Samtliga rasklubbar var då inbjudna.  

Anette Erlandsson arbetar för att BPH ska vara en del av uppfödarutbildningen i 
Halland. Samtliga uppfödare som genomgår utbildningen kommer att bjudas in till ett 
utbildningstillfälle specifikt inriktat på BPH.  

Vidare har Anette Erlandsson tittat på hur ett par specialklubbar arbetar med och gör 
reklam för BPH på sina webbplatser. 

Åsa Lindholm har deltagit vid första träffen för mentalpoolen under oktober.  

Helena Skarp informerade om att BPH-information kommer att finnas tillgänglig på 
SKKs avelskonferens i slutet av november. Rollups med information samt möjlighet att 
ställa frågor till Helena Frögéli erbjuds till de deltagande klubbarna.  

Curt Blixt har blivit kontaktad med önskemål om översättning av BPH-material till 
engelska och tyska.  

Han är även fortsatt behjälplig SKKs jakthundskommitté vid framtagande av ett test på 
björn i hägn.  

Stefan Björkman rapporterade kort från nomenklaturprojektet, numer kallas projektet 
att beskriva hundrasers mentalitet. Det planeras för ytterligare mötesdatum för 
projektgruppen.  

  

§ 79 Mentalpoolen 

KHM har tidigare fastslagit utbildningsplanen för de så kallade mentalpoolisterna som 
är tänkta att vara en betydande länk mellan KHM och special- och rasklubbar i arbete 
med hundars mentalitet.  

Första fasen i etableringen av Mentalpoolen har genomförts. Sju handplockade, 
hundkunniga personer har tillfrågats att ingå i Mentalpoolen. Dessa har haft en 
tvådagarsutbildning under oktober under ledning av Helena Frögéli och Åsa Lindholm. 
Curt Blixt var inbjuden föreläsare.  

Kursledningens reflektioner från helgen var positiva och gruppen av mentalpoolister 
besitter stor erfarenhet avseende hund tillsammans med fina kvaliteter i övrigt.  
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Åsa Lindholm redovisade ett förslag på fortsatt arbete för mentalpoolen och 
tillvägagångssätt för att sprida information om mentalpoolisternas existens till special- 
och rasklubbar.  

KHM konstaterade att kommittén nu har två kunniga grupper som kan vara resurser 
till klubbar. Förutom Mentalpoolen finns även BPH-föreläsarna, de BPH-beskrivare som 
åker ut till klubbar och informerar om BPH. Tillsammans utgör de en god 
informationskälla för klubbar i arbetet med hundars mentalitet, oavsett i vilket skede 
mentalitetsarbetet i klubben befinner sig.  

KHM tog del av ett förslag till fortsatt arbete med Mentalpoolen.  

Kommittén beslutade om fortsatt arbete i enlighet med föreliggande förslag. Det 
innebär bland annat att Helena Frögéli är poolens kontaktperson, olika tjänster kan 
erbjudas utifrån klubbars behov och önskemål, mentalpoolisterna får tillgång till 
webbplattformen PingPong, en Powerpointpresentation tas fram som kan användas 
ute hos klubbar, mentalpoolen ska marknadsföras på webben och i tryck, SKKs kansli 
ska undersöka möjliga förmåner för mentalpoolister i likhet med SKKs 
kennelkonsulenter.  

KHM uppdrog till Helena Frögéli och Åsa Lindholm att informera övriga kommittéer 
samt SKKs kansli om det pågående arbetet.  

KHM ville rikta ett stort tack till alla inblandade i arbetet mentalpoolen. 

 

§ 80 AU-beslut 2016-10-06 Anpassning av data för BPH  

Ett underlag med förslag på justeringar av skalsteg, beskrivningsapplikation samt 
konvertering av data i SKKs databas har sammanställts av en arbetsgrupp bestående av 
Curt Blixt, Kenth Svartberg och Helena Frögéli. Underlaget bygger på den utvärdering 
av BPH, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, (år 2012-2015) som Kenth 
Svartberg tidigare uppdragits av kommittén att göra.  

Underlaget diskuterades i Arbetsgruppen för BPH, vid möte 2016-10-05, och gruppen 
efterfrågar nu ett skyndsamt beslut i enlighet med det framtagna förslaget. Det 
innebär bland annat att data för hundar som deltagit på BPH under åren 2012-2016 
konverteras i de fall skalsteg i protokollet slås samman. 

KHMs arbetsutskott beslutar att tillstyrka förslaget. 

KHM beslutade att fastställa beslutet.  

 

§ 81 Mentaltest hund, MT 

Maritha Östlund-Holmsten redogjorde kort för SKKs centralstyrelses och Svenska 
Brukshundklubbens, SBK, arbete med MT.  

KHM noterade informationen samt att SBK nyligen har publicerat information om 
kommande MT-verksamhet på sin webbplats.   
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§ 82 Utveckla mentalitetsarbetet hos special- och rasklubbar 

KHM tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens möte i början av oktober. På 
mötet har gruppen lyft önskemål om att utöka mentalitetsavsnittet i 
uppfödarutbildningen och där möjliggöra för mer information om BPH.  

Arbetsgruppen har även konstaterat att personliga kontakter och information om BPH 
direkt till uppfödare och hundägare är en värdefull del i att öka intresset för 
beskrivningen.  

KHM tackade för minnesanteckningar och för redogörelsen.  

 

§ 83 Oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för 
oacceptabelt beteende under 2016 till och med den 8 oktober. Antalet rapporter har 
ökat något jämfört med förra perioden. Med utgångspunkt från det stora antalet som 
deltar i prov, tävling och klubbverksamhet under ett år är antalet rapporter om 
oacceptabelt beteende mycket litet. 

Kommittén tackade Brith Andersson för informationen och lade förteckningen till 
handlingarna.  
 

§ 84 Nyhetsbrev 

Ett nyhetsbrev har gått ut till uppfödare och BPH-funktionärer under hösten 2016. 
Kommittén tackade för ett bra nyhetsbrev. 

 

§ 85 Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer 

 Minutes of the General Assembly of the FCI Europe Section on 29 August 2016 
in Brussels, Belgium 

 Motion to FCI Europe Section Aug 2016 

 SKK/CS 4-2016 

 AK 4-2016 

Kommittén noterade protokollen och lade dem därefter till handlingarna. 

 Protokollsutdrag från CS 3-2016 § 81 

KHM noterade informationen 

 Protokollsutdrag från CS 4-2016 § 104 

KHM noterade informationen. 
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§ 86 Pågående ärenden/uppdragslista 

KHM gick igenom förteckningen över pågående ärenden och gjorde vissa justeringar. 
Därefter lades den till handlingarna. 

 

§ 87 Till KHM för kännedom 

 1. Similar recent selection criteria associated with different behavioural effects 
in two dog breeds. A-S. Sundman, M. Johnsson, D. Wright and P. Jensen 

 2. 200-analys för perro de agua espñol 
 

KHM tog del av ovanstående 

 

§ 88 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 28 februari-1 mars. 
 

§ 89 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. 

 


