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SKK/ KHM nr 5-2014
2014-11-11
§ 76 - § 95

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2014-11-11.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Maritha Östlund-Holmsten (ordf.), Stefan Björkman, Anette Erlandsson, Liz-Beth
Liljeqvist, Ken Lundahl och Susanne Vähäniitty
Adjungerade:
Brith Andersson (delar av mötet), Helena Frögéli, Cilla Hamfelt, Åsa Lindholm, Katja
Nilsson, Helena Skarp, Ulf Uddman och Mikaela Persson Wallenius
Närvarande från SKKs avelskommitté: Kjell Andersson och Anna Uthorn samt
adjungerade till AK Karin Drotz och Åke Hedhammar
Anmält frånvaro:
Curt Blixt
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 76 Sammanträdets öppnande
Ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 77

Val av justeringsperson

Stefan Björkman utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 78

Fastställande av dagordning

Kommittén beslutade att fastställa föreliggande dagordning.
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§ 79

KHMs uppdragslista

Förteckningen över ledamöternas pågående uppdrag gicks igenom. Förteckningen
föranledde inga kommentarer då flera av punkterna var återkommande senare i
dagordningen.
§ 80

Ekonomiska rapporter

Ekonomisk rapport för KHM till och med oktober förelåg.
Kommittén gick igenom dokumentet och konstaterade att kommitténs bokförda
kostnader och intäkter totalt sett ligger väl inom budget. Därefter lades rapporten till
handlingarna.
§ 81

Bordlagda ärenden

KHM § 43 j)
Kommittén inväntar yttrande från hundägare som deltagit med en, enligt uppgift,
dräktig tik på BPH. Då svar inte hade inkommit uppdrog KHM till sekreteraren att
försöka nå hundägaren via telefon.
§ 82 BPH - Rapporter från arbetsgrupper
Rekryteringsgruppen
Ken Lundahl föredrog arbetsgruppens pågående arbete med att rekrytera nya
arrangörer för BPH. Arbetsgruppen har samtalat med klubbar och privata aktörer vilket
har resulterat i att Hallands Kennelklubb, Mönsterås Brukshundklubb och Svenska
Vorstehklubben i Kiruna har visat intresse för att bli nya arrangörer av BPH.
Hallands Kennelklubb hade kommit långt i sin planering med att starta upp BPH och
det förelåg ett förslag att utse klubben till arrangör av BPH. Arrangören avser att under
en övergångstid använda funktionärer från Svenska Terrierklubben och från Västra
Kennelklubben.
KHM tillstyrkte förslaget och beslutade att välkomna Hallands Kennelklubb som ny
arrangör av BPH. Beslutet justerades omedelbart.
Det förmodade antalet personer som är i behov av att utbildas till beskrivare och
testledare under 2015 är relativt lågt medan behovet av att arrangera en central
konferens för beskrivare under 2015 är större. Mot bakgrund av detta förelåg ett
förslag från rekryteringsgruppen att flytta den centrala utbildningen av beskrivare och
testledare från våren 2015 till våren 2016 och därmed använda flytta budgeterade
medel från nyutbildning till kvalitetssäkrande konferens.
KHM beslutade i enlighet med förslaget och uppdrog till Helena Frögéli och Ulf
Uddman att omfördela pengar inom BPHs budget.
Arbetsgruppen för BPH-film
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Arbetsgruppen rapporterade att produktionen går framåt. SKKs marknadsavdelning
har tillsammans med Åsa Lindholm en del skapande kvar men filmens stomme är klar.
Arbetsgruppen för mentalpoolen/kunskapspoolen
Susanne Vähäniitty framförde tankar om hur arbetet med att skapa denna pool ska
kunna gå till. Susanne Vähäniitty kommer att skriva ner ett första utkast till
arbetsbeskrivning för kunskapspoolen.
Arbetsgruppen för funktionärsvård
Liz-Beth Liljeqvist har sammanställt tankar kring ett arbetssätt för arbetsgruppen att
jobba efter och kommer att sammanställa dessa och skicka ut till ledamöterna efter
mötet.
Som ett led i att värna om de värdefulla BPH-funktionärerna kommer västar att tas
fram till verksamma beskrivare och testledare. Kommittén förevisades prototyper av
västarna. Ken Lundahl uppdrogs att, i samarbete med SKKs kansli, arbeta vidare med
att utveckla västarna för att en beställning ska kunna göras i början av 2015 med mål
att västar ska kunna distribueras under första halvan av 2015.
§ 83

Ansökan om förflyttning av BPH-bana

Svenska Terrierklubben hade inkommit med en ansökan om att förlägga sin BPH-bana i
Örkelljunga istället för i Bjuv. Planen är att samma funktionärsskara som arrangerat
BPH i Bjuv ska tjänstgöra i Örkelljunga och att BPH-verksamheten i Bjuv därför ska
upphöra. Fördelarna med förflyttningen uppges bland annat vara att den nya platsen
erbjuder bättre anpassning för funktionsnedsatta. Dessutom skulle banan placeras på
Örkelljunga Naturbruksgymnasium vilket ger förhoppningar om att kunna rekrytera
BPH-funktionärer bland skolans elever.
KHM beslutade att bevilja ansökan från Svenska Terrierklubben. Beslutet justerades
omedelbart.
§ 84

Lathund för oacceptabelt beteende

KHM har tidigare uppdragit till Liz-Beth Liljeqvist att tillsammans med ytterligare två
personer ta fram ett informerande material gällande oacceptabelt beteende. Avsikten
är att funktionärer i klubbar ska få ökad förståelse för vilken typ av händelser som ska
rapporteras, hur rapporteringen går till samt vilka åtgärder finns. Förhoppningen är att
öka möjligheten för till exempel en länsklubbs bestyrelse att svara på de frågor som
uppkommer avseende rapportering av oacceptabelt beteende.
KHM diskuterade de föreliggande svårigheterna med den här typen av lathund eller
informerande fallbeskrivningar och Ulf redogjorde kort för kansliets hantering av
inrapporterade fall.
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Liz-Beth Liljeqvist arbetar vidare enligt uppdrag och målet är att KHM ska kunna
presentera information likt fallbeskrivningar för oacceptabelt beteende vid
specialklubbskonferensen i början av februari 2015 då även länsklubbarnas ordförande
deltar.
§ 85

Specialklubbskonferensen 2015

KHM har anmält intresse för att finnas med på specialklubbskonferensen och
informera om både BPH och om hantering vid inrapportering av oacceptabelt
beteende.
Ulf Uddman och Liz-Beth Liljeqvist kommer att närvara vid konferensen. KHMs närvaro
kommer att planeras ytterligare fram till nästa kommittémöte.
§ 86

Fråga om jäv föreligger

KHM hade tagit del av en inkommen skrivelse gällande två hanhundar som blivit BPHbeskrivna av en beskrivare som, enligt uppgift, har använt hanhundarna i avel samt ska
ha visat dessa på utställning i nära tid till beskrivningen.
KHM konstaterade att den inkomna skrivelsen var anonym varför den inte kan
behandlas på gängse sätt. KHM beslutade dock att skicka anmälan vidare till den det
berör för kännedom och därefter lägga ärendet tillhandlingarna.
§ 87

Ansökan om mentalindex

Det förelåg en ansökan från Svenska Perro de Agua Españolklubben om hjälp från SKK
med att ta fram mentalindex för perro de agua español baserat på BPH.
KHM gick noggrant igenom klubbens ansökan och motivering och uttryckte glädje över
att klubben arbetar energiskt med mentaliteten hos sin ras. I nuläget finns dock inte
möjlighet att ta fram mentalindex för BPH. Fler utvärderingar av BPH är planerade
efter säsongen 2015 och 2016. KHM beslutade därför att avslå rasklubbens ansökan.
Perro de agua espaõl kommer att föras upp på en ”intresselista” för att få mentalindex
i framtiden. Katja Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet kommer att göra en första
arvbarhetsskattning för BPH under slutet av 2014 och början av 2015 och perro de
agua español är en av de nio raser som kommer att ingå i den. För att öka chanserna
för rasen att få mentalindex bör klubben fortsätta sitt arbete med att inspirera
hundägare att delta med sina hundar på BPH. Ett framtagande av mentalindex kräver
ett relativt stort antal beskrivna hundar.
§ 88

Nyhetsbrev

Kommittén diskuterade vilken kategori av personer som lämpar sig som mottagare för
KHMs nyhetsbrev och kom fram till att målgruppen är bred och att man önskar att så
många som möjligt ska nås av nyhetsbrevet.
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§ 89

Oacceptabelt beteende

Brith Andersson redovisade en förteckning över de inkomna rapporterna för
oacceptabelt beteende hittills under 2014. KHM uttryckte att man värdesätter att få ta
del av rapporterna.
§ 90





Till KHM för kännedom
Svar på kommentarer rörande examensarbetet "Mentaltest som
avelsinstrument på hund"
Pågående forskningsprojekt gällande hund på universitet
o Linköpings universitet
o Ytterligare universitet
o Björn Forkman
 Artikel från Björn Forkman
o "A breed-comparison of behavioral responses"
o SLU
Minnesanteckningar från kastrationsmöte med samverkansgruppen

KHM tog del av ovanstående för kännedom.
§ 91

Information från ledamöter och övriga

Maritha Östlund-Holmsten meddelade att hon inom kort kommer att delta i det tredje
mötet med SvTek samt ett par rasklubbar gällande åtgärder för att motverka negativ
publicitet av ett antal terrierraser.
Helena Frögéli informerade om att BPH numer finns upptaget som ett steg i
värderingsnormen som tillämpas vid SKKs värdering av hund.
Ulf Uddman rapporterade att SKKs ansökan till regeringskansliet om ekonomiska
medel ska beslutas om den 3 december 2014.
Vidare berättade Ulf Uddman att Welt Union Schäfer Verein meddelat att man inte
avser att registrera Försvarsmaktens schäfrar i sitt register.
Ulf Uddman informerade även KHM om att inga stora it-investeringar i BPH kommer
att göras under de närmaste åren och att den stora satsningen på onlineregistrering av
valpar kommer att ta mycket resurser. BPH har tidigare tilldelats mycket av SKKs itresurser.
Helena Skarp meddelade att hon kommer att arbeta deltid under våren 2015 med
början i februari.
Stefan Björkman rapporterade att arbetet med att sätta ihop en grupp för att diskutera
nomenklaturen som används för att prata om mentalitet, pågår och att ett förmöte är
att planerat att äga rum innan årsskiftet.
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§ 92

Diskussionspunkter

KHM diskuterade möjligheten att ta fram rosetter eller liknande för att hundägare ska
kunna visa på genomförd BPH. Susanne Vähäniitty ska titta på förslag på rosett att
använda.
En liknande diskussion har förekommit tidigare och Helena Frögéli ska skicka tidigare
noteringar i frågan till Ken Lundahl så att han kan skissa på förslag till premiering.
KHM diskuterade vidare utseende, finansiering och distribuering av den väst som ska
ges till BPH-beskrivare och testledare.
§ 93

Möte med representanter från SKKs avelskommitté

Ett av KHMs prioriterade områden ur verksamhetsplanen, tagen på KF 2013, är att
”samverka med AK för att integrera BPH/MH/korning i RAS-arbetet”. KHM hade bjudit
in representanter från Avelskommittén för en inledande diskussion om mentalitet och
avel. Samarbetet ligger väl i linje med ett av SKK/CS uppdrag till KHM, att initiera ett
samarbete mellan kommittéer för att undvika ”stuprörstänkande” i organisationen.
En agenda för ett första möte mellan kommittéerna var utskickad i förväg och målet
var att inleda ett samtal kring arbetet med mentalitet i avel, att få en förståelse för
kommittéernas arbete med detta och hur man kan utöka samverkan mellan
kommittéerna i framtiden.
Från Avelskommittén deltog Kjell Andersson och Anna Uthorn samt adjungerade till AK
Karin Drotz och Åke Hedhammar.
Efter en inledande presentation inleddes samtal utifrån dagens agenda och bland
annat uttryckte AK önskemål om att KHM ska bidra på vårens utbildning utvärdering av
hälsoprogram som tema.
Separata minnesanteckningar skrevs på mötet.
§ 94

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 19 januari 2015. Kommittén planerar för
övriga möten under 2015 den 10-11 mars, 26 maj, 15 september samt 25 november.
§ 95

Sammanträdets avslutande

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten önskade alla en god jul och tackade samtliga
för ett väl utfört arbete under 2014. Därefter avslutade hon mötet.

Vid protokollet
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Anna Qvarfort

Justeras

Justeras

Maritha Östlund-Holmsten,
ordförande

Stefan Björkman
justerare

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

