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SKK/KHM nr 4-2018
2018-11-15
§ 55 - § 73

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2018-11-15.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman, Kristina Duvefelt (lämnade
mötet efter §66 punkt 2d), Cilla Hamfelt, Ken Lundahl och Sonny Ström.
Adjungerade:
Brith Andersson, Curt Blixt, Svante Frisk, Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Lotta Olsson,
Erling Strandberg och Ulf Uddman.
Protokoll:
Martin Larsson

§ 55 Sammanträdets öppnande
Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna
och förklarade därefter mötet öppnat.
§ 56

Val av justeringsperson

Sonny Ström utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 57

Fastställande av dagordning

KHM beslutade att punkternas ordningsföljd kan komma att justeras under dagen och
att avsnittet om BPH skulle kompletteras med information om Franska kennelklubbens
fortsatta arbete med BPH och att avsnittet om oacceptabelt beteende skulle ta upp en
skrivelse från extern part som i skrift tolkar SKKs regler om oacceptabelt beteende.
Därefter fastställdes dagordningen.
§ 58 Föregående protokoll
Kommittén gick igenom protokoll nr 3-2018. Därefter lades protokollet till
handlingarna.
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§ 59

Ekonomiska rapporter

KHM gick igenom den ekonomiska rapporterna till och med oktober 2018. Kommittén
konstaterade att resultatrapporten för kommittén visade att de totala kostnaderna
ligger väl inom budgeterade ramar. På förfrågan diskuterades skillnaden mellan
budgeterade anslag och beviljade anslag. Därefter lades rapporten till handlingarna.
§ 60

Bordlagda ärenden

Försäkringsinformation för BPH-funktionär och SKK-anslutna hundklubbar.
SKK har tecknat en klubbförsäkring som alla anslutna klubbar, utom SBK som har egen
försäkring, rekommenderas att teckna. Den är billig och täcker bland annat ansvar i
samband med utställningar prov och andra evenemang i klubbens regi. Självrisken för
denna del av försäkringen ligger på 9 100 kronor. BPH-beskrivningar som genomförs av
privata aktörer omfattas inte av den här försäkringen. SKK rekommenderar att dessa
aktörer ser över sitt försäkringsskydd och att BPH-funktionär kontrollerar vilket
försäkringsskydd det finns hos den klubb/aktör som man har uppdrag för. Mer
information om klubbförsäkringen finns på SKK.se.
§ 61

Ärenden

a) Borttagande av MT-resultat
Det förelåg ett ärende om strykning av resultat från korning som genomförts efter
det att medlem blivit utesluten från SKK. Ärenden diskuteras och kommittén beslöt
att resultatet skulle strykas.
b) Brev från medlem i rasklubb och SKK skrivet till SKK/KHM angående diverse
inlägg på facebook.
Kommittén tog del av brevet och noterade att SKKs verkställande direktör besvarat
brevskrivaren och kommittén noterade att ärendet därmed var avslutat.
c) Etiska regler för funktionärer
Kommittén har mottagit ett brev från medlem som ifrågasatt en BPH-beskrivares
möjlighet att beskriva hund som beskrivaren antas ha en personlig relation till. I
brevet ställs frågan också om förfarandet är att bryta mot det etiska reglerna.
Kommittén diskuterade ärendet ingående. Kommittén noterade att det inte var
möjligt att med säkerhet veta i detalj om och i vilken utsträckning beskrivaren
umgåtts med de hundar som varit aktuella. Kommittén beslutade att tillskriva
beskrivaren och påtala att förtroendet för funktionärs opartiskhet får inte kunna
ifrågasättas, med hänvisning till BPH-reglerna, punkt 10 funktionärer, samt de
övergripande domaretiska reglerna för prov/tävlingsdomare samt beskrivare inom
SKK-organisationen.
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§ 62

Oacceptabelt beteende

Svante Frisk och Brith Andersson redovisade inkomna rapporter avseende oacceptabla
beteende för år 2018. Några ärenden gicks igenom mer i detalj. Under året har
hitintills ca 70 rapporter inkommit. Kommittén noterade att antalet rapporter var
ganska få i förhållande till det totala antal starter som årligen sker inom SKKorganisationen, men att vissa raser hade procentuellt högre antal rapporttillfällen.
Svante Frisk informerade att berörd specialklubb får kopia för kännedom av det brev
som skickas till hundägaren. Det är sedan specialklubben som utifrån sina rutiner får
ombesörja att berörd rasklubb nås av informationen. Kommittén såg det önskvärt att
denna information för kännedom även kom fram till rasklubbarna.
Brith Andersson informerade om ett dokument som Svenska brukshundsklubben, SBK,
tagit fram och som skall utgöra en tolkning av SKKs regelverk avseende rapport om
hund som visat oacceptabelt beteende. Det visade sig vara exakt samma dokument,
men med ändrad rubrik, som behandlades vid KHMs möte 22 augusti 2017 och där
yttrande om dokumentet finns återgivet i protokoll nr 3-2017 § 57. SKK/KHM ogillade
då det framtagna dokumentet och uttalade att det är olyckligt att det skapas ett
dokument för en specifik verksamhet eller en specifik funktionärsgrupp. Vidare att en
specialklubb inte heller kan ha tolkningsföreträde på SKKs regelverk, även om det
gäller prov och verksamhet där klubben är huvudarrangör. Dokumentet är inte heller
lämpligt i dess utformning som i detalj exemplifierar situationer där rapportering bör
ske/inte ske, och som därigenom skulle kunna exkludera andra liknande situationer
som enligt en enskild funktionärs omdöme ska rapporteras. KHM gav Ulf Uddman och
Maritha Östlund-Holmsten i uppdrag att ta upp denna fråga vid nästkommande möte
med SBK.
§ 63

Enkät för att beskriva hundars mentala egenskaper, diskussionspunkt.

Cilla Hamfelt redogjorde för det pågående projektet, att beskriva hundars mentala
egenskaper, där det ingår att fram en frågeenkät att använda i arbetet. Frågan har
tidigare diskuterats av kommittén vid möte 2017-4 §83. En fråga som arbetsgruppen
för projektet vill ha klarhet i var om det går, och om det räcker, att ta fram en generell
enkät för samtliga raser eller om den också ska kunna användas av forskare.
Kommittén diskuterade frågan och konstaterade att enkäten i första hand är avsedd
för special- och rasklubbar men att även forskare iförhoppningsvis kommer att få nytta
av insamlad data.
För arbetet med att utveckla enkäten vill Cilla Hamfelt knyta en lämplig resurs till
gruppen. Cilla har varit i kontakt med Lena Olsén, etolog och forskare vid SLU, som har
erfarenhet av produktion av enkäter. KHM välkomnar Lena till arbetsgruppen och
noterade samtidigt att Lena Olsén även knutits till Mentalpoolen.
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§ 64

Konferensbidrag.

Från Svenska Kuvaszklubben hade kommittén fått in en ansökan om bidrag för att
finansiera kostnaden för anlitande av en mentalpoolist från SKK i samband med
klubbens års- och uppfödarmöte 23-24 februari. Kommittén beslöt att bevilja ansökan
och med det finansiera 75% av kostnaden för anlitad mentalpoolist enligt gällande
regler för konferensbidrag.
§ 65

Uppdragslista/pågående ärenden

Aktuell uppdragslista gicks igenom. Det fanns 3 kvarstående ärenden som gicks
igenom. Det ena som gäller utvärdering av spindeldiagrammet som kräver IT-resurser.
För att kunna göra några förändringar krävs en tydlig uppdragsbeställning och
kravspecifikation till IT-avdelningen. Ulf Uddman och Helena Frögéli fick i uppdrag att
ta fram både uppdragsbeställning och kravspecifikation för att diskutera frågan med
IT-avdelningen. Ett annat projekt som diskuterades var den 3dje parts utvärdering av
BPH som skulle göras enligt beslut från Kennelfullmäktige, KF, 2013. Björn Forkman har
anlitats i detta ärende men en rapport har ännu inte inkommit. Kommittén beslöt att
ge Ulf Uddman i uppdrag att ta kontakt med Björn för att få uppdraget avslutat.
§ 66

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

1) Aktuellt
Ulf Uddman lämnade rapport från samtal med Franska kennelklubben angående deras
införande av BPH. Dom har genom samarbete med Agria finansierat en översättning av
SKKs dokument rörande BPH. Dom vill nu ha funktionärshjälp för utbildning och start
av verksamheten. Kostnaden står den Franska kennelklubben för. Kommittén beslöt
att ge Helena Frögéli i uppgift att tillfråga lämpliga BPH-funktionärer.
En diskussion om nuläget och framtiden för BPH-aktiviteterna initierad av ordförande
tog vid. KHM konstaterade att verksamheten för närvarande löper bra och utvecklades
kontinuerligt med beskrivningar, utbildningar och aktiveter.
BPH har dock i huvudsak nu lämnat utvecklingsfasen och gått in i en förvaltningsfas.
KHM har tillsatt en särskild arbetsgrupp för arbetet kring BPH. Arbetsgruppen har i sin
tur knutit en lärargrupp till sig för genomförande av utbildningar och konferenser. Det
är ett omfattande jobb som tar tid och det är svårt att få funktionärer att lägga så
mycket tid på ideellt arbete. Framtida ersättningar diskuterades.
Efter lång diskussion uppdrog KHM till Ulf Uddman, Ken Lundahl, Curt Blixt och Helena
Frögéli att ta fram en långsiktig förvaltningsplan för BPH och planering av framtida
ledarskap.
Stefan Björkman fick i uppdrag att ta fram några frågeställningar, till ett senare
telefonmöte, för att belysa frågor för hur vi ska få fram ersättare i framtiden för
personal som verksamheten idag är beroende för.
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2) Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöten
Kommittén gick igenom minnesanteckningar från arbetsgruppen för BPHs möten
sedan förra kommittémötet den 30 augusti 2018. Nedanstående beslut tagna av
arbetsgruppen för BPH fastställdes av KHM.
a) att registrera vilande auktorisation för testledare Yvonne Lundberg, Lynn Karlsson,
Emma Ottosson och Petra Plumridge.
b) att avauktorisera Erica Berglund, Åsa Lingvall, Lena Målqvist, Charlotta Danielsen,
Julia Vigetoft, Lena Larsson och Ann-Christin Erngård som testledare.
c) att avauktorisera Catharina Wenzel som beskrivare.
d) att registrera vilande auktorisation för beskrivare Krister Wall
Kommittén noterad att det inkommit en förfrågan om deltagande för kuperade
hundars eventuella deltagande vid BPH. Kommittén ville påpeka att reglerna innebär
att hund som är född i land där kupering var tillåten då den företogs får delta i BPH
men hund som är född i land där kupering inte var tillåten när den företogs får inte
delta i BPH. För svanskuperade hundar gäller också att hund som kuperats av
medicinska skäl eller fötts naturlig med kortare svans får delta i BPH.
Arbetsgruppen har informerats av funktionärer att det funnits tekniska problem vid
inrapporteringen av BPH-resultat i BPH-appen. Kommittén beslöt att ge Ulf Uddman
att kontakta SKKs IT-avdelning för åtgärdande av problemet som betraktades som ett
driftproblem.
§ 67

Mentalindex, MI.

Kristina Duvefelt redogjorde för den inledande fasen av pilotprojektet för mentalindex.
Ett avstämningsmöte med uppfödare hölls i Nyköping för att få feedback på framtaget
presentationsmaterial. Tre raser har därefter bjudits in till projektet, rhodesian
ridgeback, nova scotia duck tolling retriever och perro de agua español. Urvalet hade
gjorts utifrån att raserna har många hundar beskrivna, beteendevariation såväl inom
som mellan raserna och att stort mentalitetsintresse finns i klubbarna.
Ett första möte har hållits med de aktuella klubbarna där pilotprojektet presenterades.
Avsikten är att genom projektet ta fram underlag för skapande av ett mentalindex och
samtidigt få erfarenhet av såväl möjligheter som svårigheter med avelsvärden gällande
mentala egenskaper. Projektet innebär inte att de utvalda raserna per automatik
kommer att få mentalindex redovisat i SKK Avelsdata. De inbjudna klubbarna ska
återkomma med besked om de är villiga att ingå i projektet senast den 10 december.
Erling Strandberg ska därefter skatta avelsvärden för följande egenskapsvärden:
lekfullhet, miIjötrygghet, socialitet och hotfullhet samt de övergripande värdena
positiv och energisk och nyfiken och trygg.

nr 3-2018
SKK/ KHM
2018-11-15
Sida 6/7

Kristina redogjorde för den specificerade budgeten för projektet enligt uppdrag från
föregående möte i kommittén. Då beviljades en totalkostnad på 100.000 kronor för
den första inledande delen av pilotprojektet. Den specificerade budgeten lades till
handlingarna.
§ 68

Utbildningar

Åsa Lidholm redogjorde för utvecklingsprojektet rörande framtida utbildningar. I
arbetsgruppen har Cilla Hamfelt, Åsa Lindholm, Helena Frögeli och Mikaela Persson
Wallenius ingått. Den grundläggande iden är att skapa ett flertal kortare webkurser för
självstudier kallat SKKs hundskola. Målgrupperna är olika beroende på innehållet men
ska rikta sig till både hundägare, funktionärer, presumtiva hundägare och alla andra
som vill lära sig mer om ett aktuellt ämne. Kommittén tyckte idéerna var väldig bra och
diskuterade vem som skulle ansvara för utbildningarna och dess innehåll. Ett
gemensamt önskemål var att SKKs utbildningsavdelning skulle stå för produktionen
och administrationen av utbildningen och att KHM ansvarar utbildningarnas innehåll
till den del det hör till kommitténs ansvarsområde. Kommittén beslöt att
vidarebefordra arbetsgruppens förslag till SKKs utbildningskommitté, SKK/UK.
Kommittén har fått ett önskemål från SKK/UK att revidera utbildningsmaterialet till
distansutbildningen, hundens beteende. Det existerande materialet producerades
2015. Kommittén gav Cilla Hamfelt i uppdrag att undersöka med handledarna för att få
synpunkter på och idéer om förbättringar till existerande utbildningsmaterial och
förmedla det till utbildningsansvarige Mikaela Persson Wallenius
§ 69

Information från ledamöter

Helena Frögéli informerade om att Mentalpoolen deltagit vid årets konferens för
avelsfunktionärer på temat ”Avel för exteriör - då, nu och i framtiden". Ann Andersson
och Ing-Britt Sannel har på egen begäran avslutat sina uppdrag inom Mentalpoolen.
KHM tackar dem båda för deras insatser i Mentalpoolen. Nytillkommen i Mentalpoolen
är Lena Olsén, etolog och forskare vid SLU.
§ 70

Till KHM för kännedom

 Sociality genes ate associated with human-directed social behaviour. Artiekl
från Peer J team.
 Särskilda rasspecifika domaranvisningar, broschyr. 3 nya hundraser har
tillkommit. Ceskoslovensy vlciak, saarlooswolfhond och azawakh
§ 71 Protokoll och protokollsutdrag från SKK kommittéer och arbetsgrupper
 Protokoll CS nr 4-2018
 Protokoll Jhk nr 3-2018
 Protokoll UK nr 4-2018
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Protokoll UK nr 5-2018
Protokoll FK nr 4-2018
Protokoll DK nr 4-2018
Protokoll DK nr 5-2018
Minnesanteckningar AG ES nr 3-2018
Minnesanteckningar AG ES nr 4 2018
Protokollsutdrag från UK. Protokoll nr 4-2018.

Kommittén noterade protokollen och lade dem därefter till handlingarna
§ 72

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde, nr 1 för 2019, äger rum torsdag den 7 februari.
§ 73

Sammanträdets avslutande

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet och tackade Martin
Larsson som varit vikarierande sekreterare under verksamhetsåret. Lotta Olsson
kommer att från januari ta över rollen som sekreterare i kommittén.
Vid protokollet
Marin Larsson
Justeras
Maritha Östlund-Holmsten

Sonny Ström

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

