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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, 
KHM, 2019-11-12. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman (via telefon), Kristina 
Duvefelt § 60-74, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl och Sonny Ström. 

Adjungerade: 

Brith Andersson (del av mötet), Curt Blixt (via telefon), Svante Frisk (del av mötet), 
Anna Fors Ward, Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Erling Strandberg och Ulf Uddman (del 
av mötet). 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 
 
 

§ 53 Sammanträdets öppnande 

Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna. 
Ett extra välkomnande bjöds Anna Fors Ward som är KHMs kommande ordförande 
(from 2020) och en presentation av de närvarande genomfördes.  
 

§ 54 Val av justeringsperson 

Cilla Hamfelt utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 55 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att fastställa dagordningen.  

 

§ 56 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll 3-2019 från kommitténs telefonmöte. Mindre 
justeringar ska göras och därefter läggs protokollet till handlingarna.   
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§ 57  Ekonomiska rapporter 

KHM gick igenom den sammanställda ekonomiska rapporten för KHM till och med 
oktober 2019. Kommittén konstaterade att kostnaderna ryms väl inom budgeten även 
om kommittén har ytterligare utgifter innan årsskiftet.  

 

§ 58  Bordlagda ärenden 

a) Rasklubben för american hairless terrier och ratterrier har ansökt om bidrag för 
en konferens med tema mentalitet. Klubben är tillfrågad om att inkomma med 
kompletterande underlag och därefter kan kommitténs verkställande utskott 
fatta beslut om ansökan. 

b) Vid tidigare möte har KHM diskuterat hur man på ett bättre sätt kan ladda upp 
filmer och material till exempel i samband med utbildning av nya BPH-
beskrivare. I dagsläget tar det tid och arbete för de inblandade.  

KHM beslutade att uppdra åt sekreteraren att titta på om det finns andra 
kostnadsfria eller billiga alternativ till Dropbox som används idag. 

 

§ 59 Ansökan om konferensbidrag från Svenska Lagotto Romagnoloklubben 

Det förelåg en ansökan från Lagotto Romagnoloklubben om bidrag till en 
föreläsningsdag med tema mentalitet den 7 mars 2020 . Kommittén tog del av 
konferensprogrammet, information om föreläsare samt preliminär budget.  

KHM noterade att ansökan var något sent inkommen men fann innehållet bra och 
beslutade att bevilja medel för senare utbetalningen enligt gällande regler.  

 

§ 60 Regelrevidering BPH 2021 

KHM gick igenom tidsplanen för den kommande regelrevideringen av SKKs allmänna 
och särskilda regler för prov och tävling. KHM ansvarar för regler för BPH och de 
allmänna reglerna som gäller för all prov- och tävlingsverksamhet inom SKK återfinns 
även i dessa regler.  

Kommittén ska under 2020 gå igenom både de allmänna och de särskilda reglerna med 
fokus på de särskilda reglerna. Redan nu ombeds ledamöterna läsa igenom och 
fundera över saker som behöver uppdateras och justeras till nästkommande femåriga 
låsningsperiod.  

 

§ 61 Diskussionsärende hund som bitit barn 

KHM diskuterade en inkommen fråga gällande en hund som bitit ett barn. Hundägaren 
är orolig att den dåliga mentaliteten finns även hos hundens släktingar och förs vidare 
inom rasen om dessa tas i avel. Rasklubben har kontaktats för yttrande och för att 
efterhöra hur man ser på rasens mentala egenskaper och uppfödarnas avelsarbete. 
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SKKs mentalitetskonsulent har en bra dialog med både klubben och den drabbade 
hundägaren. 

KHM önskar att rasklubben propagerar för och informerar ytterligare om BPH överlag 
och kommittén rekommenderar även att ha mentalitet som tema på till exempel 
uppfödarträff eller föreläsning. Det finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag 
från SKKs kommitté för hundars mentalitet för att genomföra en träff med tema 
mentalitet och klubben kan även kontakta SKKs mentalpool för att boka en föreläsning. 

KHM konstaterade att det är dags för rasklubben att revidera sin rasspecifika 
avelsstrategi. För att klubben ska få en bättre överblick över rasens mentalitet kan en 
åtgärd vara att rekommendera att avelsdjur deltar på BPH före avel.   

Klubben är välkommen att bolla frågor med SKKs mentalitetskonsulent.  

 

§ 62 Diskussionsfråga oacceptabelt beteende på mentalbeskrivningar och 
mentaltest 

Under mentalbeskrivningar och mentaltest utsätts hundar för retningar för att utlösa 
beteenden i specifika situationer (vardagliga eller mer ovanliga och påfrestande). De 
olika prövningarna kan utlösa oönskade beteenden hos hundar vilket protokollförs. 
Dock är det relativt sällan som beteendena kan anses vara oacceptabla i den mån att 
de ska rapporteras som ett särskilt ärende eftersom de i många fall är framkallade i 
testsituationen. KHM är medveten om att det kan finnas svårigheter att avgöra när en 
hund ska rapporteras för oacceptabelt beteende och inte men hoppas att detta 
fortfarande är en fråga som diskuteras på avsedda konferenser.  

 

§ 63 Rapport från vd 

Ulf Uddman meddelade att Västra Kennelklubben önskar fler BPH-banor i västra 
Sverige. Kommittén noterade önskemålet och det ligger i KHMs allmänna bevakning 
att spridningen av BPH-banor är så bra som möjligt över hela Sverige.  

I föregående protokoll § 47 uppdrogs Ulf Uddman att kontakta tidningen Brukshunden 
för en replik av artikel gällande mentaltest. Tidningen medgav inte publicering av Ulf 
Uddmans text.  

Vidare informerade vd om att Björn Forkman kommer att genomföra en extern 
utvärdering av BPH under nästkommande år. För att projektet ska komma igång så 
snart som möjligt ska kommittén bistå med underlag och frågeställningar inom kort.  

Från årsskiftet kommer Ulf Uddman inte längre att vara adjungerad till KHM. 

 

§ 64 Mentala egenskaper och beteende hos rhodesian ridgeback 

KHM har fått ta del av ett fin och omfattande beskrivning av rhodesian ridgeback, 
författad av klubben och presenterad för att informera valpköpare och uppfödare. 
Dokumentet är framtaget inom projektet ”Att beskriva hundrasers mentala 
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egenskaper och beteende” och arbetet som klubben har lagt ner är imponerande och 
resultatet användbart och överskådligt.  

Kommittén tackar för att man fått ta del av dokumentet. 

 

§ 65 Mentalindex, MI 

Kristina Duvefelt rapporterade från arbetsgruppen för mentalindexprojektets arbete 
och presenterade en nulägesrapport. Arbetsgruppen har sedan en tid tillbaka knutit ett 
antal raser till sig (via special- och rasklubb) för att ingå i ett pilotprojekt avseende 
mentalindex för BPH och för MH. Projektgruppen har tillsammans haft flera möten och 
Erling Strandberg har skattat avelsvärden för alla ingående raser. Värdena har 
presenterats för klubbarna under 2019. 

KHM tog del av en utförlig dokumentation av vad som hänt i projektet hittills och 
kommittén lovordar arbetsgruppens arbete. 

En kommande utmaning för arbetsgruppen är att ta fram lättförståelig och tydlig 
information, eventuellt information på fler nivåer, för att uppfödare och intresserade 
ska förstå användbarheten av index för mentalitet.  

Arbetsgruppens vision gällande MI är 

 Fler hundar föds med de för rasen önskvärda egenskaperna 

 Resultat från mentalbeskrivning (BPH, MH) ska användas på bästa sätt 

 MI ska presenteras på skk.se 

För att ovan vision ska bli verklighet behöver införande av MI planläggas med 

avseende på IT-resurser så snart som möjligt.  

KHM beslutade att framföra önskemål om att få MI-projektet uppfört på 

prioriteringslistan för SKKs IT-projekt.  

 

§ 66 Oacceptabelt beteende 

Svante Frisk föredrog en sammanställning över rapporterade fall av oacceptabelt 
beteende under de tre första kvartalen 2019. De allra flesta hundar stängs av från 
prov- och tävlingsverksamhet medan hunden utreds och i väntan på att beslut av 
vidare åtgärd fattas. Endast ett fåtal hundar blir permanent avstängda.  

KHM tackade för rapporten  

 

§ 67 BPH 

a) En oregistrerad hund som ska påbörja utbildning till servicehund 
(diabeteshund) har blivit BPH-beskriven sent på säsongen men saknade 
tävlingslicens vid tillfället. Enligt regler för BPH ska oregistrerad hund som 
deltar i prov eller tävling inneha tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK.  
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Nu önskas dispens för att registrera BPH-resultatet så att hunden kan påbörja 
utbildningen så snart som möjligt.  

KHM beslutade att göra ett undantag och bevilja dispens från regelverket och 
låta resultatet registreras så snart hunden har tävlingslicens.  

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

c) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan den 1 oktober 2019 

 Arbetsgruppen för BPH har beslutat  

 att utbetala ett arvode på 1500 kr till en extern examinator vid slutprov 
för testledare i september. 

 att auktorisera testledare Beatrice Svensson, Elisabeth Johansson och 
Tilde Jausovec 

 om vilande auktorisation som testledare för Veronica Wolfsberg till 2020-
10-22.  

 om avauktorisation som testledare av Lynn Karlsson.  

 att auktorisera beskrivare Barbro Kamleitner, Gerd Melin.  

 att acceptera offert från Scandic Infra City för konferens i mars 2020.  

 KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut.  

d) BPH-monter på Stockholm Hundmässa 

Arbetsgruppen för BPH visade upp material som tagits fram för att användas i 
BPH-montern på Stockholm Hundmässa 14-15 december. Montern bemannas 
av Helena Frögéli och Ninni Ottervald. 

e) 200- och 500-analyser 

200-analyser som görs då en ras har uppnått 200 BPH-beskrivna hundar är 
populära bland klubbarna. Curt Blixt, Helena Frögéli och Åsa Lindholm kommer 
att se över analyserna och göra dem ännu enklare och mer användbara för 
läsarna.  

500-analyserna som tagits fram är fulla med information men svåra att 
tillgodogöra sig för många. Analyserna tas fram för att vara ett användbart 
verktyg inom en ras för klubben, uppfödare och valpköpare. KHM tror att 
mentalindex kommer att vara ett än mer användbart verktyg och önskar att 
lägga fokus på arbetet med pilotprojektet för MI istället för att ta resurser till 
fler 500-analyser. Det finns någon ras som ligger runt 500 BPH-beskrivna 
hundar och som kommer att tillfrågas gällande analys.  

f) Leonbergerklubbens BPH-information 

KHM förevisades Leonbergerklubbens egentillverkade folder om BPH. Klubben 
har tagit fram en rolig och informativ bildserie för att förklara vad BPH går ut på 
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och vad beskrivningen är bra för. KHM är imponerad över kreativiteten och 
tycker att det är en mycket bra folder.  

g) Arrangera BPH i Norge 

Svenska Sennenhundklubben önskar att få arrangera BPH i Norge då BPH inte 
arrangeras av Norsk Kennelklub.  

Det är inte förenligt med regler för BPH att genomföra beskrivningen i Norge. 
Medlemmar i Norsk Kennelklub är däremot välkomna att anmäla sina hundar 
till BPH i Sverige utan medlemskap i SKK. 

 

 § 68 Utbildning 

a) KHM hade en diskussion om utbildning för mentalitetsfunktionärer. Kommittén 
tycker att det är viktigt att mentalitetsfunktionärer utbildas kontinuerligt. 
Ekonomin för att subventionera utbildningar för funktionärer mer än vad som 
redan görs finns inte i kommitténs budget. 

Kommittén önskar att det tas ett helhetsgrepp över utbildning av 
organisationens funktionärer inklusive distansutbildningar för framtiden. 
SKK/KHM beslutade att skicka frågan vidare till SKKs centralstyrelse. 

b) Distansutbildning Hundens beteende och Mera mentalitet 

KHM tog del av deltagarsiffror för höstens mentalitetsutbildningar. Kommittén 
hade väntat något högre anmälningssiffror och har förslag på åtgärder för att 
bättre nå ut med information om utbildningen inför vårens kursstarter. 
Kommittén kommer att fundera vidare i frågan.    

c) Fråga från UK om genomgång av distansutbildning 

UK har under 2018 tillfrågat KHM om genomgång av distansutbildningen i 
hundens beteende och föreslagit att det nu är en lämplig tidpunkt för 
genomgång av material som använts sedan utbildningens start 2015. 
Kommittén har inte tidigare beslutat i frågan och diskuterade nu frågan på nytt.  

KHM beslutade att ta sig an uppdraget att gå igenom och uppdatera material i 
Hundens beteende. Ken Lundahl är ansvarig för projektet och tar hjälp av Cilla 
Hamfelt och Helena Frögéli. Mentalpoolist kan tillfrågas att vara behjälplig i 
arbetet. KHM återkopplar vidare till UK.  

d) Korta webbkurser inom området mentalitet 

KHM tog del av ett förslag att ta fram korta webbkurser för självstudier för att 
bredda mentalitetskunskapen i organisationen. Målgruppen skulle vara bred 
och kurserna korta, många och varierande utefter behov inom olika grupper. 
Idéen mötte positiva kommentarer från ledamöterna. Dock hänskjuts frågan 
om korta webbkurser till kommande verksamhetsperiod på grund av tidsbrist.  

 

§ 69 Information från ledamöter och adjungerade 
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Sonny Ström meddelade att han har beskrivit och exteriördömt vid flera tillfällen på 
senare tid.  

Maritha Östlund-Holmsten har deltagit i SBKs konferens under hösten.  

Cilla har deltagit vid flera tillfällen av Funktionsbeskrivning retriever under hösten.  

I september hölls en internationell konferens med temat: att kommunicera på samma 
språk när man pratar om arbetande hundar. Erling Strandberg föreläste under 
konferensen och Helena Frögéli deltog som åhörare.  

Helena Frögéli arbetar mycket med projektet collieutredning som ska vara klar vid 
årsskiftet.  

Helena Frögéli och Åsa Lindholm har skrivit en artikel till Hundsport Special om SKKs 
mentalitetsarbete över tid.  

 

§ 70 Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer 

 CS 4-2019 

 CS 5-2019 

 CS 6-2019 

 AK 4-2019 

 Länsklubbsfullmäktige 2019 

Kommittén noterade protokollen och lade de därefter till handlingarna. 
 

§ 71 Till KHM för kännedom 

 Artikel: Genetic dissection of complex behaviour traits in German Shepherd 
dogs  
 

KHM tog del av ovanstående 

 

§ 73 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 28-29 januari 2020. 
 

§ 74 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten tackade kommittén för ett fint samarbete 
under de tre verksamhetsperioder hon lett kommitténs arbete. Kommittén tackade av 
ordförande och ledamöter som lämnar kommittén. Därefter avslutades 
sammanträdet. 
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Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

Justeras     Justeras  

 

 

 

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. 


