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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2017-11-07. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Brith Andersson (del av mötet), Curt Blixt, Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Helena Skarp 
och Erling Strandberg 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 
 
 

§ 73 Sammanträdets öppnande 

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

§ 74 Val av justeringsperson 

Cilla Hamfelt utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 75 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att punkternas ordningsföljd kan komma att justeras under dagen. 
Därefter fastställdes dagordningen.  

 

§ 76 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll 3-2017 och lade det därefter till handlingarna.   

 

§ 77  Ekonomiska rapporter 

SKK/ KHM nr 4-2017 

2017-11-07 
§ 73 - § 92 

 



 nr 4-2017 

SKK/ KHM  
2017-11-07 

Sida 2/8 
 
 

 
KHM gick igenom de ekonomiska rapporterna för KHM till och med september 2017. 
Kommittén konstaterade att resultatrapporten visade på en del outnyttjade medel 
men är medveten om att det väntas en del utbetalningar under senare delen av 2017. I 
övrigt efterlevs budgeten väl och KHM kunde lägga den ekonomiska rapporten till 
handlingarna.   

 

§ 78 BPH 

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

b) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan KHMs förra möte den 16 maj 2017 

 Arbetsgruppen för BPH hade beslutat att, efter förfrågan från 
vederbörande, avauktorisera Maria Forslund som beskrivare samt 
vilande auktorisation för testledare Erika Redin och Emilie Ahlberg. 

 Arbetsgruppen hade beslutat om auktorisering av testledare Ellen 
Vesterund samt återauktorisation av Jens Wedin. 

 Arbetsgruppen hade beslutat att auktorisera Fors & Ward, Hallen, som 
arrangör av BPH under förutsättning att tillräckligt antal funktionärer för 
att bedriva verksamheten godkänns vid den centrala utbildningen 2018. 

 Arbetsgruppen hade beslutat att auktorisera Maria Sandlunds företag 
som privat arrangör av BPH under förutsättning att tillräckligt antal 
funktionärer för att bedriva verksamheten godkänns vid den centrala 
utbildningen 2018. 

 Arbetsgruppen hade beslutat att auktorisera Stefan Hellström, Hotell 
Dalhem, Gotland som arrangör av BPH. I uppstarten kommer delvis 
externa funktionärer att anlitas men Arbetsgruppen för BPH förutsätter 
att egna funktionärer successivt utbildas med mål att så småningom 
kunna bedriva verksamheten utan extern hjälp.  

 Arbetsgruppen har avslagit ansökan från ytterligare arrangör i 
Varbergsområdet då man inte anser att det finns behov av ytterligare 
arrangörer i området i nuläget. 

 Till den centrala beskrivarutbildningen 2018, delsteg 1, har hittills sju 
personer antagits. 

 Till den centrala testledarutbildningen 2018 har tolv personer antagits. 

 KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut.  

 

c) Sammansättningen av Arbetsgruppen för BPH 
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Arbetsgruppen önskar att gruppen utökas med en person då vissa 
arbetsuppgifter som Lärargruppen tilldelats naturligast faller på Arbetsgruppen 
för BPH. 

KHM beslutade att Arbetsgruppen för BPH ska utökas och uppdrog till 
arbetsgruppen att ta fram förslag på person och presentera på kommande 
kommittémöte.  
 

d) KHM förevisades den något reviderade arbetsbeskrivningen för Lärargruppen 
för BPH som innehåller information om uppdraget som i nuläget innehas av tre 
personer och där Curt Blixt är överlärare. Kommittén tackade för 
informationen. 
 

e) Uppföljning av 200-analys 

Arbetsgruppen för BPH har tidigare diskuterat möjligheten till uppföljning av de 
gjorda 200-analyserna för att klubbarna ska kunna använda uppföljningen till 
exempel vid utvärderingar och uppföljning av avelsstrategier. Det är dock oklart 
vad som skulle krävas av personella resurser för att kunna genomföra en så 
pass frekvent uppföljning av 200-analyserna och om dessa, samt ekonomiska 
resurser går att frambringa i nuläget. Kommittén diskuterade att ett visst antal 
nytillkomna beskrivna hundar måste finnas för att uppföljning ska genomföras.   

Arbetsgruppen för BPH uppdrogs att fundera vidare på möjligt 
tillvägagångssätt. Helena Skarp uppdrogs att titta på ekonomiska möjligheter 
inom BPH för att se om det finns en rimlig lösning.  
 

f) Statistik BPH 

3368 hundar har hittills genomfört BPH under 2017 vilket är en ökning sedan 
2016 med 687 hundar och det återstår några beskrivningar under året. Antalet 
beskrivningar närmar sig det estimerade antal som krävs för att beskrivningen 
ska vara ekonomiskt bärande. Över året genomförs den allra största andelen 
beskrivningar under vår, sommar och höst. Det finns dock två inomhushallar 
där det genomförs beskrivningar även vintertid. Andra arrangörer föredrar att 
ha en viloperiod under vintern.  

KHM såg mycket positivt på att intresset för beskrivningen ökar. Kommittén 
önskar att arbetet med hundars mentalitet lyfts som en viktig fråga och får ta 
en del plats och resurser inom organisationen.  

KHM hade noterat att stambokföringsavgiften för BPH har höjts inför 2019. Det 
kommer eventuellt att påverka arrangörernas möjlighet att hålla kostnaden för 
beskrivningen nere för hundägaren. Kommittén hoppas att det inte ska påverka 
antalet starter på BPH.  

KHM uppdrog till Helena Skarp att se vad de höjda stambokföringsavgifterna, 
just för BPH, beror på.  
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§ 79 200-analyser 

KHM tog del av fyra nya 200-analyser för raserna cane corso, shetland sheepdog, 
dvärgschnauzer och fransk bulldogg. Kommittén uppskattar det stora arbetet som 
läggs ner på analyserna och att presentera användbart material för klubbar. 
Arbetsgruppen som skriver analyserna funderar kontinuerligt på hur dokumentet kan 
utvecklas för att göra det än mer lättillgängligt för uppfödare, valpköpare och klubbar. 

 

§ 80 500-analyser 

a) Rodesian ridgeback 
KHM tittade på slutversionen av 500-analysen för rhodesian ridgeback. 
Strukturen är mycket bra och även användbar för andra klubbar att titta på om 
man vill fördjupa sig i ämnet mentalitet. Specialklubben för rhodesian 
ridgeback har tidigare mottagit analysen. 

b) 500-analysarbetsgrupp 
Arbetsgruppen har haft möte och KHM tog del av minnesanteckningar 
innehållande frågeställningar gällande hur arbetet med analyserna ska ske i 
framtiden. Det finns ett antal raser som närmar sig 500 beskrivna hundar och 
därmed räknar med att få en analys presenterad. KHMs budget för 
nästkommande period är väl snäv för att rymma de kostnader som 
arbetsgruppen beräknat att dessa analyser medför.  

KHM beslutade att uppdra till Anna Qvarfort och Maritha Östlund-Holmsten att 
se över om analyser kan påbörjas redan 2017 och därmed delvis rymmas inom 
KHMs budget för 2017. Samtliga inblandade i kommande analyser är beredda 
att påbörja arbetet med kommande 500-analyser redan under vintern 2017.  

 

§ 81 Mentalindex 

SKK/AK och SKK/CS har hanterat en fråga gällande ansökan om införande av 
hälsoprogram kopplat till mentalindex för collie. Maritha Östlund-Holmsten 
rapporterade kort gällande Centralstyrelsens hantering av ärendet. 

KHM tog del av slutrapporten för projektet Forskning och utvecklingsarbete inom 
området hundars mentalitet, skriven av Erling Strandberg. Syftet med projektet var att 
använda insamlade uppgifter om hundars beteende, från beskrivningar och enkät, för 
att utveckla en avelsvärdering för beteendeegenskaper – mentalindex.  

KHM uttryckte uppskattning över den färdiga rapporten som kommer till stor 
användning vid kommitténs kommande mentalitetsarbete.  

 

§ 82 Mentalpoolen 
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KHM tog del av programmet för höstens träff med SKKs mentalpoolister. Programmet 
sträcker sig över två dagar och innehåller allt från återrapportering från uppdraget som 
mentalpoolen innehar till nyheter och deltagande på indexföreläsning på SKKs kansli.  

 

§ 83 Att beskriva hundars mentala egenskaper och beteende 

Projektet är pågående tillsammans med ett antal rasklubbar sedan 2015. En 
fortsättning på projektet är att utveckla en enkät som är anpassad för svenska 
förhållanden och till det arbete som bedrivs i arbetsgruppen tillsammans med 
rasklubbarna. Enkätsvaren ska vara till nytta både för forskning och för klubbarnas 
arbete med respektive ras mentalitet. Arbetsgruppen önskar att någon från kommittén 
är sammanhållande för projektet och därefter kan forskare och andra personer 
kopplas till projektet. 

KHM uppdrog till Cilla Hamfelt att påbörja projektet och fundera över vilka personer 
som kan knytas till projektet. Anna Qvarfort och Maritha Östlund-Holmsten ska se om 
det finns medel att tillgå för att påbörja projektet redan 2017.  

 

§ 84 Ansökan om förändring av utförande av mentalbeskrivarkonferens 

KHM har, under 2015, beviljat Svenska Brukshundklubben, SBK, ekonomiskt bidrag för 
att genomföra mentalbeskrivarkonferens under 2017. SBK har sedan dess ändrat sitt 
upplägg för mentalbeskrivarkonferenser och bland annat delat upp konferenser i flera 
mindre och regionala endagarskonferenser istället för en central sammankomst. Syftet 
med och målgruppen för konferensen är samma som tidigare. 

Mentalbeskrivarkonferenserna är planerade till hösten 2017 och år 2018 och den 
första är redan genomförd. SBK önskar nu att fortsatt få ta del av det ekonomiska 
bidraget från SKK för dessa konferenser under 2017 och 2018. 

KHM diskuterade förfrågan. Kommittén anser att det är viktigt att innehållet i 
konferensen är detsamma och att samma möjlighet till diskussioner ges. 
Frågeställningar som uppkom var även huruvida konferensledningen är densamma och 
den information som ges vid varje tillfälle samt om redovisning av utgifter och 
konferensinnehåll skulle göras från centralt håll till KHM i slutet av perioden eller efter 
varje konferenstillfälle.  

KHM beslutade att betala ut av den tidigare beviljade och budgeterade bidragssumma 
för de konferenser som äger rum under 2017 under förutsättning att redovisning sker i 
enlighet med regelverket. Frågan om utbetalning av bidrag är möjlig utifrån KHMs 
budget, upp till totalt maxbelopp 75 000 kr (max 75 % av den totala kostnaden) för de 
konferenser som SBK planerar att genomföra 2018, behandlas på KHMs 
nästkommande kommittémöte.  

 

§ 85 Oacceptabelt beteende 
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Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för 
oacceptabelt beteende hittills under 2017. Kommittén noterade att en del unga 
hundar av olika raser finns inrapporterade. 

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

 

§ 86 Överklagan oacceptabelt beteende 

Det hade inkommit en överklagan avseende ett beslut om fortsatt avstängning av hund 
under utredning för oacceptabelt beteende. Hunden har lämnat sin förare under ett 
bruksprovsmoment och gått till angrepp på annan hund under prövning.  

Efter genomgånget test är hunden fortsatt avstängd under 9 månader, till och med 
2018-06-23. Därefter kan nytt test ske. Hundägaren har överklagat beslutet och önskar 
få möjlighet att testa hunden tidigare än så om ägaren anser att hunden är redo. 

KHM tog del av tillgängligt material i ärendet och fann ingen anledning att ändra det 
fattade beslutet. Därmed kvarstår beslut om avstängning av hunden till och med 2018-
06-23. 

 

§ 87 Information från ledamöter och adjungerade 

Maritha Östlund-Holmsten rapporterade från arbetet med den generella 
domarkonferensen där mentalitet och oacceptabelt beteende kommer att vara en del 
av programmet. Maritha Östlund-Holmsten och Brith Andersson kommer att arbeta 
vidare med punkterna som rör mentalitet och även närvara vid konferensen. Önskvärt 
är att det finns någon form av enklare material gällande oacceptabelt beteende att 
dela ut till deltagarna.  

Vidare meddelade Maritha Östlund Holmsten att hon, under kommande 
verksamhetsperiod, är fortsatt ordförande för KHM.  

Anette Erlandsson rapporterade att, tillsammans med övriga arbetsgruppen för 
kontakt med BPH-arrangörer, har börjat fördela arrangörer mellan sig för att kunna 
hålla en så bra kontakt som möjligt.  

Ken Lundahl har föreläst om mentalitet för rasklubben för perro de agua español och 
rasklubben för norfolkterrier. 

Susanne Vähäniitty meddelade att en ny text om mentalitet har skickats till ansvariga 
för köpahund.se att publiceras för de raser som inte har 200-analys och som inte ligger 
under SBK.  

Cilla Hamfelt informerade om att SKKs utbildning Hundens beteende ska användas 
som kursmaterial i kurser hos realgymnasier runt om i landet.  

Helena Frögéli berättade att franska kennelklubben har besökt SKK och även visat 
stort intresse för BPH och närvarat vid BPH i Nykvarn i samband med besöket.  
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§ 88 Hundens beteende – fördjupad utbildning 

Ytterligare en utbildning om hundars beteende är under produktion. Arbetsgruppen 
redovisade en plan för innehållet och produktionen.  

KHM ser fram emot att höra mer om utbildningen under 2018. 

 

 

 

§ 89 Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer 

 CS 5-2017 

 CS 6-2017 

 NKU/AU Minutes från 2018-10-26  

Kommittén noterade protokollen och lade de därefter till handlingarna. 
 

§ 90 Till KHM för kännedom 

 PM till CS gällande hälsoprogram för collie 

 Från SBK – tillägg i tävlingsanmälan 

 Minnesanteckningar från möte med RACC 
 

KHM tog del av ovanstående 

 

§ 91 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 8 februari 2018. 
 

§ 92 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet och tackade alla 
närvarande för en bra verksamhetsperiod.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

Justeras     Justeras  
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Maritha Östlund-Holmsten,  Cilla Hamfelt 
ordförande      

 

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


