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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2015-11-20. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten, ordförande (§ 111, §§ 114 - 124) Anette Erlandsson, Ken 
Lundahl, Susanne Vähäniitty 
 
Adjungerade: 

Curt Blixt, Katja Nilsson, Cilla Hamfelt, Helena Frögéli, Ulf Uddman (§§ 106 - 113),  
Brith Andersson, Åsa Lindholm 
 
Övriga närvarande 
Anna Qvarfort (§§ 106 - 113) 
 
Anmält frånvaro: 

Liz-Beth Liljeqvist, Stefan Björkman 
 
Protokoll 

Nina Karlsdotter 

 
 
 

§ 106 Sammanträdets öppnande 

Utsedd mötesordförande Ulf Uddman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 
 

§ 107 Val av justeringsperson 

Ken Lundahl utsågs att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 108 Fastställande av dagordning 

Kommittén gjorde en mindre justering i punkternas ordning för att anpassa till Maritha 
Östlund-Holmstens ankomst. Därefter fastställdes dagordningen.  
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§ 109 Föregående protokoll 

Förelåg föregående mötesprotokoll, 4-2015.  

KHM beslutade att godkänna protokollet, samt att lägga det till handlingarna 

 

§ 110 Ekonomiska rapporter 

Förelåg resultatrapport för perioden oktober 2015 vilken föredrogs av mötes-
ordförande. Den ekonomiska rapporten följer i stort planen och ingen negativ notering 
gjordes. Rapporten lades därefter till handlingarna.  
 
Ulf Uddman meddelade att BPH kommer att särskiljas tydligare i fortsättningen.  

 

§ 111 Bordlagda ärenden 

a) KHM 3-2015 § 66 Försäkringar 
KHM har inhämtat underlag gällande klubbförsäkringar avseende personskada. 
Förslag framfördes om att hela dokumentet ”SKKs klubbförsäkring” läggs på 
Pingpong, SKKs digitala plattform för BPH funktionärer. 
Maritha Östlund-Holmsten föreslår fortsatt bordläggning av ärendet så att en 
genomgång av innehållet rörande särskilt utsatta funktionärsgrupper kan göras. 
KHM beslutade att frågan är fortsatt bordlagd.  
 

b) KHM 3-2015 § 72 Mentalpoolen 
Förelåg förslag på ett antal personer att ingå i mentalpoolen. 
KHM beslutade att ge kansliet i uppdrag att tillfråga de föreslagna personerna. 

Vidare beslutade KHM att ge Helena Frögéli och Åsa Lindholm i uppdrag att ta 
fram förslag till utbildningsmaterial och att tidsplanen för genomförande 
därmed justeras. 
 

§ 112 Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) 

a) Arbetsgruppen för BPH 
Förelåg minnesanteckningar 6-2015 och 7-2015 samt sammanfattning från 
arbetsgruppen.  
Ken Lundahl redovisade bakgrund och händelseförlopp i ett specifikt ärende 
med tre personer inblandade. Frågan är i huvudsak om jävsituation förelegat. 
Efter diskussion beslutade KHM att tilldela två av de inblandade skriftlig 
varning samt att ge kansliet i uppdrag att tillskriva den tredje personen med 
uppmaning till eftertanke i sitt framtida värv i BPH sammanhang. 
 
KHM diskuterade kompletteringar och förtydliganden på ett par punkter i 
häftet Domaretiska regler för prov- och tävlingsdomare samt beskrivare inom 
SKK organisationen.  
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KHM beslutade att uppdra till Brith Andersson att hålla Kjell Svensson 
uppdaterad med KHMs tankar i frågan. 
 
BPH-gruppen har i sin sammanfattning listat några diskussionspunkter: 
 

- Förslag att anlita en professionell PR-person inom egna led. 
Ken Lundahl ställer frågan hur vi får fatt i den personen, finns 
begränsningar?  Ulf Uddman meddelade att från SKKs sida så har BPH-
gruppen fria händer. 
 

- Samtal med Svenska Jägareförbundet 
Helena Frögéli meddelade att hon tillsammans med Björn Eek, sekreterare i 
SKKs Jakthundskommitté, SKK/JhK, träffat Peter Ledin från Svenska 
Jägareförbundet för att prata om BPH. 
KHM beslutade att utse Cilla Hamfelt, Anette Erlandsson (smk), Anna 
Qvarfort och Björn Eek att tillsammans med Svenska Jägareförbundet föra 
fortsatta diskussioner kring arrangemang lämpliga för jakthundsraserna.  
 

- Mentalitetsgrupp inom NKU/VK 
Helena Frögéli rapporterade att NKUs Vetenskapliga kommitté (VK) har haft 
möte. Där diskuterades hur de nordiska kennelklubbarna skulle kunna 
samverka i mentalitetsfrågor. 
KHM uttryckte att de ställer sig positiva till ett utökat nordiskt 
erfarenhetsutbyte. 
 

- Reviderat förslag ”Särskilda regler för BPH” 
Ken Lundahl informerade om arbetet med reviderade regler för BPH. 
Förslag lämnades att KHM på sitt nästa möte under våren 2016 behandlar 
frågan då de generella ändringar som omfattar alla regelverk ska vara klara. 
KHM beslutade att ge Ken Lundal i uppdrag att lägga fram ett förslag som 
inkluderar avstämning mellan beröringspunkterna mellan BPH och MH, till 
KHMs första möte 2016. 
 

§ 113 Information 

a) Ledamöternas rapporter 

 Susanne Vähäniitty meddelade att hon varit hos Svenska Sennenhundklubben 
för att prata om BPH. 
 
Cilla Hamfelt meddelade att Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, bildat 
en kommitté enbart för Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R. SSRK har ansökt 
om förlängd provperiod med ytterligare ett år, vilket också har beviljats av SKKs 
Jakthundskommitté, SKK/JhK. Innan året är slut så har ca 400 hundar provats 
inom FB-R.  
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Ulf Uddman meddelade att Kenth Svartberg påbörjat den förestående 
utvärderingen av BPH. Utöver Kenth Svartberg kommer även Katja Nilsson och 
Erling Strandberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt Björn Forkman, 
Köpenhamns Universitet, att utvärdera BPH ur olika aspekter. 
Utvärderingarna kommer att rapporteras före halvårsskiftet 2016. 
 
Ulf Uddman rapporterade att man i SKKs chefsgrupp diskuterat kommande IT-
projekt. Den tunga satsningen blir på SKKs informationsbank 2017 inkl. nästa 
version av Avelsdata. En förstudie om hur redovisningar ska se ut måste göras 
under 2016.  
KHM beslutade att, utifrån framtida resultat från de planerade utvärderingarna 
av BPH, uppdra till Curt Blixt och Helena Frögéli att ansvara för vidareutveck-
lingen av BPH-redovisningen i kommande version av Avelsdata.  
KHM beslutade vidare att inhämta Svenska Brukshundklubben, SBKs, 
synpunkter och åsikter avseende redovisning av MH och MT.  
Uppdras åt Curt Blixt och Helena Frögéli att ha kontakt med SBK. 
 
Ulf Uddman rapporterade från Kennelfullmäktige (KF) där man bl.a. gett CS i 
uppdrag att se över den framtida organisationen. Dessutom har man tillskapat 
en ny kommitté: Kommittén för medlemsfrågor. SRD-kommittén har ombildats 
till arbetsgrupp. 
Ulf Uddman rapporterade också från senaste CS-mötet, där kommitté-
ordförandena och delegeringsordningar fastställdes. 
 
Anna Qvarfort meddelade att hon mottagit mejl från Specialklubb för 
kontinentala fågelhundar (SKF) med ansökan om bidrag till avelskonferens 2016 
där ungefär hälften av programmet upptar mentalitet och jaktegenskaper. I 
budget finns medel för denna typ av konferens avsatta för utbetalning 2016. 
Ansökan är i första hand ställd till SKKs avelskommitté, SKK/AK, och kommer att 
behandlas den 9 december 2015.  
KHM beslutade att, om SKK/AK avslår ansökan, delegera till Anna Qvarfort att 
tillsammans med Maritha Östlund-Holmsten utforma mejlbeslut rörande bidrag 
från KHM – beslutet protokollförs vid nästa möte. 
 

b) Rapporter från uppdrag 
Curt Blixt meddelade att ett 10-tal klubbar är inbjudna att delta i projektet ”att 
beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden”. Klubbarna kommer 
att beskriva sina raser utifrån ett projektdokument innehållande ett antal 
specifika rubriker och frågeställningar kring rasers karaktär och funktion. 
Pilotbeskrivningarna förväntas vara färdigställda sommaren 2016. 
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c) Delegeringsordning från CS 

KHMs delegeringsordning för 2016-2017 förelåg vilken genomgicks. Frågor 
restes kring eventuellt framtida samarbete med SKKs Prov- och 
tävlingskommitté, SKK/PtK, och SKKs Jakthundskommitté, SKK/JhK gällande 
utveckling av egenskapsvärdering.  

 

§ 114 Ärenden 

a) Mentalitetskonferenser 
Förelåg reviderat PM rörande mentalitetskonferenser, med tillägg i punkten 7 
samt i sista stycket. 
KHM beslutade att godkänna texten för fortsatt handläggning och ger kansliet i 
uppdrag att effektuera inkl. publicera på hemsidan. 
 

b) Ärende från Svenska Brukshundklubben, SBK, gällande revidering av MT 
SBK ansöker om undantag från regellåsningsperiod för bestämmelser och 
anvisningar för MT alternativt att få en förlängning i tid när det gäller att 
implementera det reviderade MT.  
KHM beslutade att avslå begäran om undantag från regellåsningsperiod med 
hänvisning till att regelverket för MT är knutet till en titel; Korad. 
Avseende ytterligare förlängning i tid att inkomma med reviderat regelverk 
inför kommande låsningsperiod beslutade KHM att avslå begäran och hänvisar 
till redan beviljad förlängning enligt tidigare beslut från januari 2015. 
 

c) Ärende från Svenska Brukshundklubben, SBK, gällande sänkt ålder för 
exteriörbeskrivning 
SBK ansöker om att under pågående regellåsningsperiod få sänka lägsta ålder 
för deltagande vid exteriörbeskrivning från 18 månader till 12 månader. 
KHM beslutade att avslå begäran samt påminna om att förslag på ändringar i 
regelverk inlämnas i anslutning till ny regellåsningsperiod, varför SBK uppmanas 
återkomma i samband med den pågående regelrevideringen inför kommande 
regellåsningsperiod. 
KHM uttryckte tveksamhet om utfallet av en sänkt ålder för exteriörbeskrivning 
med tanke på en naturlig omognad och då resultatet är kopplat till avelsutvär-
dering. 

 

§ 115 Utbildning (ej BPH) 

Cilla Hamfelt rapporterade att höstens digitala kurser Hundens beteende är 
fulltecknade. Tio nya handledare har utbildats för att möta efterfrågan. 

Åsa Lindholm rapporterade att utveckling av den fördjupade kursen om hundens 
beteende påbörjats genom filmning av en del inslag.  
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§ 116 Nyhetsbrev 

Nästa Nyhetsbrev kommer ut efter vårens möte med KHM då nytt verksamhetsår 
påbörjats. 

 

§ 117 Uppdragslista/pågående ärenden 

Uppdragslistan gicks igenom, genomförda ärenden avfördes och i ett par frågor utsågs 
nya ansvariga. 

Med anledning av ett de kvarstående ärendena (1-2015 § 25) beslutade KHM ge 
kansliet i uppdrag att kolla med IT-chefen hur de sedan tidigare inlämnade 
uppdragsbeställningarna fortskrider. De avser dels önskemål om borttagande av 
inloggningskrav på SKK Avelsdata, dels framtagande av BPH-diplom för uppfödare. 

 

§ 118 Protokoll och protokollsutdrag från CS och kommittéer 

 CS 4-2015 

 CS 5-2015 

 CS 6-2015 

KHM noterade protokollen och lade dem sedan till handlingarna. 

 

 Utdrag UK 3-2015 
UK tillstyrker KHMs ansökan om 125 000 kr i produktionsstöd för utveckling av 
distansutbildningen ”Hundens mentalitet – fördjupning”. UK påtalar dock att 
Studiefrämjandet bör vara inblandade i arbetet gällande studieplan för 
utbildningen. 
 

 Utdrag AK 4-2015 
AK tackade för att de fått ta del av dokumentet ”Projekt för hundars 
egenskaper och beteende” och konstaterade att det är ett viktigt arbete som 
pågår gällande hundars egenskaper. AK anser att ett färdigt diskussions-
underlag mycket väl kan utgöra en bra grund när rasklubbar arbetar fram 
mentalitetsavsnittet i de rasspecifika avelsstrategierna. 

 

§ 119 Oacceptabelt beteende 

Förelåg redovisning av oacceptabelt beteende för helåret 2015 vilken föredrogs av 
Brith Andersson. 
I förhållande till antal starter blir frekvensen anmälda ärenden mycket låg. 
KHM noterade informationen. 
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§ 120 Till KHM för kännedom 

a) 200-analyser 
För kännedom förelåg redovisning och information som lämnats till 
rasklubbarna för golden retriever, lagotto romagnolo och american 
staffordshire terrier, som uppnått 200 beskrivningar vardera.  
KHM tackade för de utomordentliga formuleringarna och redovisningen. 
 
KHM beslutade att ge Helena Frögéli och Åsa Lindholm i uppdrag att tillse att 
SKK/AK får ett par av de hittills färdigställda analyserna för kännedom. 
KHM ser positivt på ett samarbete med SKK/AK och ser gärna att kommittéerna 
växlar protokoll – i första hand för kännedom. 
 

b) Remiss inför nya regelperioden 
För kännedom förelåg det följebrev och förslag till regelrevidering av allmänna 
regler för utställningar, prov och tävlingar, som skickats till läns-/specialklubbar 
och avtalsanslutna klubbar.  
 

c) BPH hos Golden Retrieverklubben 
För kännedom förelåg kopia på Golden Retrieverklubbens presentation av BPH. 
KHM tackade för klubbens föredömliga presentation. 

 

§ 121 Övriga ärenden 

På förekommen anledning gjordes ett förtydligande att arvode utgår även vid 
telefonmöten. Utförligare information kommer i dokumentet ”Lathund för ledamöter i 
Centralstyrelsens kommittéer och arbetsgrupper”. 

 

§ 122 Datum för nästkommande sammanträden 

Nästkommande sammanträden äger rum den 20 januari 2016, 15 mars 2016 och  
24 maj 2016. 
 

§ 123 Beslut om 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. 

 

§ 124 Avslutning 

Under mötet utdelades SKKs förtjänsttecken till Cilla Hamfelt och Ken Lundahl. De var 
förhindrade att delta vid den officiella utdelningen på SKKs fullmäktige. 
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Maritha Östlund-Holmsten riktade ett varmt tack till Liz-Beth Liljeqvist för hennes 
mångåriga deltagande i kommittén då hon nu valt att lämna densamma. Ett särskilt 
tack riktades också till Ulf Uddman som också lämnar kommittén. Ett stort tack 
riktades också till övriga ledamöter för ett engagerat arbete under året. Därefter 
avslutades mötet.  

 

 
Vid protokollet: 
 
 
 
Nina Karlsdotter 
 
Justeras: 
 
 
 
Ulf Uddman Maritha Östlund-Holmsten 
Mötesordförande §§ 106-113 Mötesordförande § 111, §§ 113-124 
 
 
 
Ken Lundahl 
Justerare 
 
 

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


