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2013-11-26
§ 71 - § 89

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2013-11-26.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist (§75-§79, §81-§82), Ken Lundahl, Maritha ÖstlundHolmsten
Adjungerade:
Curt Blixt, Katja Grandinson, Helena Frögéli, Ulf Uddman, Sofia Malm, Brith Andersson
(§71-§76, §82), Åsa Lindholm
Återbud
Mats Stenmark (ordf)
Protokoll
Nina Karlsdotter

§ 71 Sammanträdet öppnas
Utsedd mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna
och förklarade mötet öppnat.
§ 72 Val av justeringspersoner
Ken Lundahl utsågs att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.
§ 73 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 74 Föregående protokoll
Förelåg föregående mötesprotokoll, 4-2013.
Cilla Hamfelt påpekade betr. § 61 b) att SSRKs kommitté benämns ”kommitté för
funktion och mentalitet” (ej BPH-kommitté).
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Betr. § 63 första stycket benämningen ”utkast till lathund” mer korrekt bör benämnas
”underlag om hantering av oacceptabelt beteende”.
KHM beslutade efter dessa klargöranden att godkänna protokollet, samt
att lägga det till handlingarna
§ 75 Resultatrapporter
Förelåg resultatrapporter för perioden oktober 2013 vilka föredrogs av mötesordförande.
KHM noterade rapporten varefter den lades till handlingarna.
Ulf Uddman meddelade att budgeten för 2014 kommer att justeras något beroende på
tillkomsten av Utbildningskommittén.
§ 76

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)

a) Sammanställning över BPH
Förelåg sammanställning över antal BPH-beskrivna hundar 2012 och 2013.
Hittills har 2 510 hundar beskrivits.
KHM uttalade att de var nöjda med resultatet.
b) Fortsatt auktorisation av beskrivare/testledare
Förelåg förteckning över beskrivare samt ”Kvalitetssäkring av BPH-beskrivare/testledare” – av SKK/KHM fastställda kvalitetssäkringskrav obligatoriska för
behållande av auktorisation.
Curt Blixt föredrog ärendet och meddelade att de som inte fullt ut uppfyllt
kraven hittills haft skäl till det.
KHM fann att det för närvarande inte finns anledning av revidera
kvalitetssäkringsdokumentet.
c) Redovisning av BPH-data i avelsdata
Curt Blixt väckte frågan om hur länge det kan dröja innan redovisning i
avelsdata kan ske.
Sofia Malm meddelade att detta för närvarande ligger i projektplanen för 1-2
kvartalet 2014. Diskussioner kommer att ske med IT-avdelningen 27 november
2013.
Ulf Uddman meddelade att tre stora projekt ligger i pipelinen för
genomförande:
- Utställningsadministration specialklubbar
- Valpregistrering on line
- BPH-data i avelsdata
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d) Utbildning 2014
Helena Frögéli meddelade att ett brett utskick har gjorts, bl.a. till SBKs
rasklubbar, med inbjudan att anmäla deltagare till utbildning av beskrivare och
testledare. I dagsläget inte så många anmälningar.
Om intresse kommer både från länsklubb och SBK behöver vi hitta
samverkansformer då det inte finns utrymme att ha banor för tätt.
Liz-Beth Liljeqvist meddelade att flera personer från länsklubben i Värmland
troligen kommer att anmäla sig.
Maritha Östlund-Holmsten rapporterade från de kontakter hon haft med
Örebro läns kennelklubb.
Ken Lundahl rapporterade att en funktionärsträff för hela Skåne kommer att
avhållas den 23 januari 2014.
Ken meddelade vidare att han träffat några klubbar och bl.a. fått bra kontakt
med länsklubben i Blekinge som har två personer för beskrivarutbildning och
två för utbildning till testledare. Blekinge vill ha bana.
Betr. Sydskånska kennelklubben så har de lämnat förslag till avtal med Lunds
BK, eventuellt så köper Lunds BK banan själv. De har också en person till
beskrivarutbildning.
Svenska Terrierklubben kommer att i Bjuv för Skåneregionen utbilda
testledare/figuranter i februari/mars 2014.
Betr. Nordskånska kennelklubben så har de inom sitt område en person som
driver privat hundskola där banan troligen kommer att placeras. De har en
person till beskrivarutbildning.
Utbildning för beskrivare i första hand, och eventuellt för testledare, kommer
att ske på Märsta Brukshundklubb 11-13 april, 25-27 april och 9-11 maj 2014.
Diskussion fördes rörande att bilda en rekryteringsgrupp. Det behöver sättas
fokus på lämplighet som beskrivare. Även figuranter behövs, som kanske kan
rekryteras från dem som deltar i utbildning.
KHM beslutade att hänskjuta denna fråga till nästkommande möte.
Liz-Beth Liljeqvist föreslog att hon entledigas från arbetet i Antagningsgruppen
för BPH till förmån för Anne-Chaterine Edoff.
KHM beslutade att ge Liz-Beth Liljeqvist i uppdrag att tillfråga Anne-Chaterine
Edoff om hon är villig att ingå i gruppen.
e) Marknadsföring BPH
Helena Frögéli påpekade att det är en ojämn tillströmning av hundar till BPH.
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KHM konstaterade återigen att det är viktigt att få med rasklubbarna då det är
svårt att nå de enskilda hundägarna.
Helena Frögéli kommer att hjälpa arrangörerna med styrning i hur vi förväntar
oss att marknadsföringen av BPH ska ske.
Ulf Uddman rapporterade att det under kvartal 1 2014 kommer att lanseras
nya websidor för länsklubbarna.
På de kommande läns- och specialklubbarnas konferenser 2014 och 2015 finns
det tillfälle att få med BPH på dagordningen.
KHM beslutade att ge Helena Frögéli och Åsa Lindholm i uppdrag att börja
skissa på en marknadsföringsplan för BPH.
f) Felbedömning i BPH-protokoll
Förelåg önskemål från uppfödare om ändring i BPH-protokoll.
KHM kunde inte konstatera att något tekniskt fel begåtts.
KHM beslutade att avslå önskemålet med hänvisning till regelverket punkt 9:
”Den som deltagit vid BPH med hund och därvid anser sig ha tillfogats orätt,
kan söka rättelse genom att avge protest till BPH-beskrivare och arrangör.
Protest får inte avse omdöme utan endast tekniskt fel. Protest ska vara
skriftlig och avlämnas senast en halvtimme efter det att beskrivningen
slutförts för samtliga hundar. Avslagen protest ska skriftligen motiveras.
Avgett beslut kopieras och sänds in till SKK tillsammans med kopia på aktuell
hunds protokoll. Klaganden som inte låter sig nöjas med fattat beslut i
avlämnad protest kan besvära sig hos SKK. Besvär ska skriftligen vara SKK
tillhanda senast 1 vecka efter det klaganden fått del av BPH-beskrivarens
skriftliga beslut.”
Punkten förklarades omedelbart justerad.
På förekommen anledning diskuterades användningen av BPH-protokollen.
KHM beslutade att förtydliga att BPH-protokollen endast får användas vid
officiellt arrangerade BPH-beskrivningar.
g) Rapport från återträff
Ken Lundahl rapporterade från den nyligen genomförda återträffen som
upplevdes mycket trevlig och uppskattad på alla sätt. Väl vald träffplats, bra
program och utmärkt kursledning. Ken Lundahl meddelade också att det var
stor enighet i synen på hundarna.
h) Weekendkurs Västra Sverige
Liz-Beth Liljeqvist rapporterade från den weekendkurs som avhållits i Västra
Sverige 9-10 november 2013 och omfattade 45 deltagare.
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Liz-Beth beskrev upplägget och genomförandet.
Liz-Beth Liljeqvist meddelade också att länsklubben Västra Sverige kommer att
genomföra lokal utbildning av figuranter och testledare.
KHM tackade för ett bra initiativ och arrangemang.
§ 77

Information

a) Ordförande
--b) Ledamöterna
Cilla Hamfelt rapporterade att den utsedda pilotgruppen arbetar med
distansutbildningen ”Grundläggande utbildning mentalitet” och är inne på den
fjärde omgången.
Vissa justeringar kommer att behöva göras i utbildningen och man kan
konstatera att insatser i form av peppning behövs för att alla ska komma igång
och även för att hålla igång.
c) VD
Förelåg Assistanshundsrådets protokoll 4 och 5-2013.
Ulf Uddman rapporterade att arbetet i Assistanshundsrådet rullar på och att
man hittills testat ca 40 hundar.
Vid senaste mötet deltog också Epilepsiförbundet då de vill medverka på olika
sätt.
Man kommer att ta fram ett samlingsdokument för Assistanshund för person
med funktionsnedsättning.
Diskussioner pågår kring formerna för privatister.
Alla instruktörer kommer att bjudas in till en informationsdag i mars 2014.
Hundar som SKK examinerar får en beteckning Assistanshund i SKKs register.
Ca 20 % av hundarna i den här typen av utbildning kommer inte att bli färdiga,
både beroende på hundarna som på brukarna.
Ulf Uddman rapporterade att Försvarsmakten kommer att registrera sina
valpar i Världsunionen i Tyskland då man anser att MH blir för kostsamt.
Maritha Östlund-Holmsten har kontakt med SBK och Schäferhundklubben.
Ulf Uddman rapporterade att SKKs webbplats kommer att moderniseras fr.o.m.
februari 2014 så att man ska kunna nå den inte bara från PC utan även från s.k.
smarta telefoner.
d) Sekreteraren
---
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e) Adjungerade
Curt Blixt rapporterade att han träffat American Staffordshire-klubben och
informerat om BPH.
Curt har varit på SBKs Stockholmsdistrikts organisationsdag och pratat BPH och
där träffat representanter från alla lokala BK i Stockholmsområdet.
Denna vecka (v.48) blir det också en BPH-träff i Södermanlands kennelklubb.
Curt Blixt rapporterade också att filmprojektet rullar vidare. Ett antal klipp av
olika delar ska framställas som presentatören kan göra en ”egen” presentation
av.
Helena Frögéli rapporterade att den bredare informationsfilmen kommer att
växa fram – mycket återstår dock än.
Katja Grandinson rapporterade att hon fortsatt kommunicerar med
Collieklubben. Collieklubben bygger upp en bank om indexfrågor på sin
hemsida.
Nästa avelsvärdering sker i januari 2014.
Brith Andersson påminde om att KHM behöver initiera ev. revidering av BPHregelverket som f.n. omfattas av en tre års provperiod. Revideringen måste
vara klar före 1 juli 2014 för ikraftträdande 1 januari 2015.
f) Övrigt
--§ 78

KHMs mentalitetsarbete med special- och rasklubbar

Förelåg av Helena Frögéli och Åsa Lindholm framtaget förslag rörande fortsatt
utveckling av arbetet med mentalitet i klubbarna.
KHM ställde sig positiva till förslaget och beslutade att fortsätta diskussionen vid nästa
möte.
I den nya delegeringsordningen anges att KHM ska samverka med AK för att integrera
BPH/MH/korning i RAS-arbetet.
Ulf Uddman föreslog att en konkret diskussion förs i dessa frågor vid specialklubbskonferensen 2015 och att denna fråga behandlas i dialog med AK och SRD-K.
KHM beslutade att påbörja ett mentalitetsarbete med special- och rasklubbar och
föreslog att ordentligt med tid avsätts för detta på specialklubbskonferensen 2015.
§ 79 SKKs policy ”Relationen människa-hund”
Vid KF beslutades att anta policyn föreslagen av CS med yrkade tillägg från Svenska
Brukshundklubben.
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KHM förde diskussioner kring de yrkade tilläggen och beslutade därefter att föreslå CS
att endast ändring avseende policyns rubrik genomförs. Om policyns mening
”Det är av största vikt att den presumtiva hundägaren väljer en hund av lämplig ras,
så att ägaren har tillräcklig kunskap och intresse/engagemang för att svara mot
hundens behov och kan låta den utvecklas inom det användningsområde som den
avlats för.”
omarbetas finns uppenbar risk att hundägaren fråntas det egna ansvaret att själv
informera sig inför ett valpköp. Oavsett uppfödare och klubbars information måste det
ändå alltid åligga en presumtiv hundköpare att själv inhämta kunskap.
KHM beslutade att, efter CS slutgiltiga fastställande, skicka policyn till samtliga klubbar
för att sprida kännedom om dokumentet. Klubbarna ska även tillfrågas om hur policyn
kan konkretiseras och användas praktiskt i deras arbete. Klubbarnas svar ska vara KHM
tillhanda i slutet av år 2014.

§ 80 Rasklubbar som inte vill delta vid MT med officiell resultatregistrering
KHM har tagit del av och noterat att två klubbar, Golden Retrieverklubben och Svensk
Specialklubb för Tibetansk Spaniel, anmält att de inte vill att deras raser ska delta vid
MT med officiell resultatregistrering.
KHM vidarebefordrar informationen till SBK.

§ 81 RAS-mall
För kännedom meddelades att RAS-mallen nu finns utlagd på SKKs hemsida.
Diskussion fördes om innehållet i dokumentet och förslag till vissa redaktionella
ändringar avseende den lathund för mentalitet som finns inlagd i mallen gjordes.
KHM beslutade att uppdra till Helena Frögéli att justera dokumentet.

§ 82 Information om oacceptabelt beteende
Förelåg redovisning av oacceptabelt beteende för perioden januari-november 2013
vilken föredrogs av Brith Andersson.
Omfattningen av anmälda hundar är ca 50-60 per år och av dem testas ungefär
hälften. I förhållande till antal starter som omfattar ca 300 000 per år blir frekvensen
0,2 promille. Statistiken visar ganska stabila siffror över tid sedan år 2002.
KHM noterade informationen.
§ 83

Inkomna skrivelser

Inget inkommit.
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§ 84

Protokoll

Förelåg CS protokoll nr 4, 5 och 6-2013.
KHM noterade protokollen.
§ 85

Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer

Inget inkommit.
§ 86 Övrigt
a) Raser utanför SBKs ansvar med krav på MH för registrering av valpkull
De tre numerärt små raserna saarlos wolfhond, ceskoslovensky vlciak och
rafeiro do alentejo ingår i SKKs mentala hälsoprogram med krav på ”känd
mental status’” för registrering av valpkull. Helena Frögéli framförde en fråga
från SKKs Avelskommitté om krav på ”genomförd BPH” istället ska införas för
raserna fr.o.m. 1 januari 2015.
KHM beslutade att föreslå AK att föräldradjur inom de nämnda raserna fr.o.m.
1 januari 2015 endera ska ha ”genomförd BPH” alternativt ”känd mental
status” för att registrering av valpkull ska vara möjlig.
b) FCI handlingar
För kännedom förelåg följande dokument:
Cirkulär 55/2013 och Cirkulär 56/2013 samt förteckning över FCIs
medlemsländer.

§ 87 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats
och/eller i Nyhetsbrev
KHM beslutade att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan
protokollet är justerat. Avseende punkter för publicering på SKKs webbplats hänvisas
till Åsa Lindholms referat som skickas till SKKs marknadsavdelning.
§ 88

Nästa möte

KHMs nästa möte avhålls på SKKs kansli onsdagen 29 januari 2014, kl. 10:15 – 16:00 ca
§ 89

Avslutning

Mötesordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och
avslutade därefter mötet.
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.
Vid protokollet:

Nina Karlsdotter
Justeras:

Maritha Östlund-Holmsten
Mötesordförande

Ken Lundahl
Justerare

