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SKK/KHM nr 6-2012
2012-11-28
§ 97 - § 115

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2012-11-28.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Mats Stenmark (ordf), Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist (t.o.m. § 108), Ken Lundahl,
Maritha Östlund-Holmsten
Adjungerade:
Curt Blixt, Helena Frögéli, Ulf Uddman (t.o.m. § 107 e), Helena Skarp, Brith Anderson,
Åsa Lindholm
Ej närvarande:
Katja Grandinsson
Protokoll
Nina Karlsdotter

§ 97 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 98 Val av justeringspersoner
Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 99

Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 100 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll, 5-2012, lades efter redaktionell ändring i § 85 med
godkännande till handlingarna.
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§ 101 Resultatrapporter – september-oktober 2012
Förelåg resultatrapporter för perioden september-oktober 2012, vilka föredrogs av
ordförande.
KHM noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna.
KHM enas efter diskussion om att endast första sidan av de olika rapportdelarna i
fortsättningen behöver skickas ut till ledamöterna.
§ 102 Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)
a) Utveckling av BPH 2013
Förelåg protokoll från Länsklubbarnas omröstning i frågan. KHM noterar att
länsklubbarna avvisat möjligheten till solidarisk finansiering genom uttag ur
länsklubbsfonden och att vara bärare av BPH.
KHM uttalade sin mening att tillkännage finansieringen och erbjuda
länsklubbar och andra intressenter att bli arrangörer för de tio nya banorna.
KHM konstaterade att detta är en SKK angelägenhet.
KHM beslutade att målsättningen är 10 nya banor under 2013, minimum
fem, samt
att ge Ulf Uddman i uppdrag att finjustera förslaget till finansiering.
Digital plattform
Cilla Hamfelt har testat en gratisversion som tyvärr inte fungerade
tillfredsställande. Hon har tidigare erfarenhet av en annan plattform ”Ping
Pong” som länge använts inom t.ex. Uppsala Universitet. Curt Blixt, Helena
Frögéli och Cilla Hamfelt har provat denna och alla anser att den uppfyller
kraven och borde kunna användas av SKK även i andra sammanhang, t.ex.
assistanshundsprojektet.
Prisbilden är 20-25 000 kronor per år för servertjänsten och därutöver 500
kr per användare - beräknat antal användare i nuläget 100 st.
Ulf Uddman meddelade att detta borde kunna finansieras ur annan budget
inom SKK och behöver då inte belasta KHM.
KHM beslutade att ge Ulf Uddman, Cilla Hamfelt, Helena Frögéli och Curt
Blixt i uppdrag att gå vidare i frågan och då inte enbart ur KHM-aspekten.
Förslag till budgetrevidering
Förelåg förslag till budgetrevidering 2013 rörande kvalitetssäkring
hundtjänstverksamheten, KHMs utvecklingsmedel, BPH-kostnader och
kostnader för ny BHP-arrangör.
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KHM fattade följande beslut:
Kvalitetssäkring hundtjänstverksamheten, totalt 500 000 kronor
250 000 kr
Stödja utvecklingen inom assistanshundsverksamheten
250 000 kr
Stöd kurskostnad BPH
50 000 kr
Annan hundtjänstverksamhet
KHMs utvecklingsmedel, budget 100 000 kronor
Tillsätta 5-10 st. rashandledare/mentalitet
Film/kvalitetssäkring av BPH
BPH-kostnader, totalt 300 000 kronor
100 000 kr
Kursledning, lokaler, planhyra m.m.
120 000 kr
Visst resebidrag, lunch/kaffe, IT plattformar
60 000 kr
Broschyrer, blanketter m.m.
20 000 kr
Artiklar för publicering i olika hundpress
Kostnader för ny BPH-arrangör
20 000 kr
BPH-bana (En BPH bana kostar ca 35 000 kr.) Agria
finansiering med 15 000 kr per bana.)
8 000 kr
Kursavgift (två beskrivare á 3 500 kr inkluderar ITutrustning, två testledare á 500 kr)
Arrangören står för kost och logi samt resor för de som har kortare resväg
än 25 mil enkel resa. För deltagare med längre resväg än 25 mil enkel resa
står SKK för resekostnaderna för en bil per arrangör.
Utvärdering
Ulf Uddman rapporterade att Kenth Svartberg fått en förfrågan om
uppdraget att göra en första utvärdering av BPH och föreslår att finansiering
kan ske från hundtjänstverksamheten.
KHM beslutade att bifalla förslaget om finansiering.
b) ”Vippen”
Curt Blixt rapporterade att han undersökt möjligheten att förändra ”vippen”
så att den blir lättare att flytta och han meddelade att den kommer att bli
delbar och att det inte medför några problem hos tillverkaren. Det exakta
priset kan meddelas först när vi vet hur många banor som omfattas.
KHM beslutade att ge Curt Blixt i uppdrag att ta fram en kostnadsbild.
c) BPH film
Beslut se ovan – finansieras ur KHMs utvecklingsmedel.
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d) Koncept för redovisning av kullar för BPH
Helena Frögéli meddelade att frågan kommer att tas upp den 29 november
2012 i ett möte med IT-avdelningen.
e) Förslag till kvalitetssäkring
Förelåg förslag till kvalitetssäkring/återauktorisation av BPH-beskrivare och
BPH-testledare. Förslaget föredrogs av Curt Blixt.
KHM beslutade att anta förslaget.
f) Sammanställning BPH 2012
Förelåg av Curt Blixt framtagen statistik över BPH-verksamheten 2012.
KHM kan konstatera att målet att minst 1000 hundar skulle beskrivas under
första verksamhetsåret, har uppnåtts. 1015 hundar av 128 olika raser har
beskrivits vid de sju olika banorna och alla tio FCI-grupperna finns
representerade.
g) Återträff för beskrivare och arrangörer
Helena Frögéli rapporterade från återträffen för beskrivare och arrangörer
som avhölls den 24-25 november 2012.
Curt Blixt tillade att det varit nästan mangrant deltagande med bra
diskussioner bland annat rörande praktiska frågor. Diskussioner fördes
också om olika hundtyper och beskrivning av uppvisade reaktioner. Alla är
inte helt överens i alla detaljer med inga grava avvikelser.
Ken Lundahl fyllde i att stämningen varit mycket positiv.
Testledarna planerar själva en gemensam träff då det i dagsläget inte finns
möjlighet att arrangera ett centralt möte. Hjälp med finansiering av sådan
träff efterfrågas.
Detta initiativ uppskattas av KHM då det är viktigt ur ett gemenskapsperspektiv men också ur kvalitetssynpunkt.
KHM beslutade att bifalla önskemålet vad avser ersättning för resa vid två
tillfällen för Sun Lundh och mat samt fika för samtliga deltagare.
§ 103 Funktionsbeskrivning retriever
Förelåg reviderat förslag på Svenska Spaniel och Retrieverklubbens
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) inkl. bestämmelser, råd och anvisningar och
beskrivningsnyckel. KHM har inga ytterligare synpunkter på dokumenten men
rekommenderar att FB-R används som komplement till BPH.
KHM betonar att detta är ett bra exempel på rasspecifika tester som komplement till
BPH.
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SKKs jakthundskommitté som har denna typ av ärenden på sin delegation, har sagt ja
till den reviderade versionen.
§ 104 Angående SBKs Mentaltest (MT)
Förelåg hemställan från SBK att SKK/KHM må fastställa att MT öppnas för andra raser
än de som SBK har avelsansvar för.
KHM beslutade att fastställa SBKs hemställan att träda ikraft 1 januari 2013, om inte
specialklubb sätter sig däremot för den/de raser klubben har fått rasansvar för.
§ 105 SKKs policy för relationen människa – hund
Förelåg upprättat förslag till ny policy - relationen människa – hund - att ersätta
nuvarande dressyrpolicyn.
KHM ställde sig positiv till den nya policyn och beslutade att föreslå att nuvarande
dressyrpolicy ersätts med SKKs policy för relationen människa – hund. KHMs förslag
tillställs SKKs alla kommittéer för yttrande.
§ 106 Assistanshundsrådet
Diskussioner har tidigare förts att bilda ett assistanshundsråd. Delegationsordning har
upprättats och ett första möte har avhållits 19 november 2012.
KHM beslutade att fastställa rådets ledamöter:
Ulf Uddman, ordf
Lars Gordér, Hjälpmedelsinstitutet
Viveka Lindström, Marie Fogelquist, Jessica Jönsson, Emilia Reinson, Angela Atzori
samt Helena Frögéli, Curt Blixt från SKK. Lena Heimlén har utsetts till sekreterare i
rådet.
Förelåg delegationsordning och protokoll från mötet 19 november.
KHM beslutade att godkänna delegationsordningen och noterade protokollet som
lades till handlingarna.
§ 107 Information
a) Ordförande
--b) Ledamöterna
Ken Lundahl rapporterade att han informerat om BPH vid Oskarströms BK
och Sydskånska kennelklubben samt att han träffar Blekinge kennelklubb
den 2 december 2012.
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c) VD
Ulf Uddman rapporterade från mötet med SBK den 1 december 2012.
Diskussionen rörde huruvida BPH skulle kunna jämställas med
Mentalbeskrivning Hund, MH, för tävlande i bruksprov arrangerade av SBK.
Parterna blev snabbt överens om att BPH jämställs med MH för alla raser
utom de för vilka SBK har avelsansvar men också att man måste ha respekt
för den demokratiska processen och beslut kan fattas tidigast vid SBKs
kongress i maj 2013.
Allmänna arvsfonden
SKK har ansökt om medel för att ta fram en svensk standard för hund inom
vård, skola och omsorg. Ulf Uddman rapporterade att fonden önskade
omfattande kompletteringar till ansökan. SKK beslutade att dra tillbaka
ansökan. Då det inte finns personella resurser för närvarande på SKKs kansli
skjuter man på en ny framställan till Allmänna Arvsfonden.
Minnesanteckningar från mötet med Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och
SKK-organisationen, 2012-10-15
Förelåg rubr. anteckningar. Bland annat diskuterades ett problem som har
att göra med inregistrering av MH-resultat på Försvarsmaktens hundar. Det
kan konstateras att en del felaktigheter skett vid inrapportering. Ulf
Uddman kommer att ta upp de problem som blivit lokaliserade med
Försvarsmakten och därefter får vi ta ställning till om dessa ska finnas med
eller inte i SKKs databas. Vidare måste en lösning hittas så att resultat
framöver inrapporteras korrekt till SKK rörande MH.
KHM beslutade att uttala att de ser allvarligt på den uppkomna situationen
att det förekommer felaktigheter på inrapporterade MH-resultat från
försvaret och att dessa inte upptäckts av SBK som inrapporterat dem till
SKK, samt
att uppdra till Marita Östlund-Holmsten och Ulf Uddman att slutföra
diskussionerna med berörda.
KHM konstaterade vidare att vid registrering av valpkullar ska villkoren
uppfyllas – det ska finnas ett korrekt MH.
Internationell samverkan kring hundars mentalitet
Förelåg ett underlag till projektansökan rörande internationell samverkan
kring hundars mentalitet. Föredrogs av Ulf Uddman.
KHM anser att det avelsindex för beteendeegenskaper, som projektet avser
utveckla, baserat på data från MH för sju olika raser, ska grundas på data
enbart från raser för vilka SBK har avelsansvar.
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d) Sekreteraren
Helena Frögéli presenterade ett nyhetsbrev som är tänkt att användas till
riktad information till olika målgrupper. Frågan är om KHM anser sig ha
behov av ett nyhetsbrev och i så fall för vilken målgrupp.
KHM ställde sig positiva till idén men bordlade frågan till nästa gång för
ytterligare diskussioner.
e) Adjungerade
Helena Skarp meddelade att Breeders Corner på Stockholm Hundmässa i
december kommer att vara bemannad med KHM-representanter.
Ibland ställs frågan vilka personer som sitter i de olika kommittéerna.
Helena Skarp avser därför att göra en presentation av ledamöterna i KHM.
Mentalitetsboken
Helena Skarp rapporterade att två arbetsmöten genomförts och att ett
material kommer att sammanställas. Helena återkommer i frågan.
Helena Frögéli och Brith Andersson rapporterade från mötet ”K9 training
for mission” den 20-21 oktober 2012. Mötet handlade om träning av
tjänstehundar. Deltagare från olika länder och kategorier; försvaret, polisen
t.ex.
Helena Frögéli och Curt Blixt rapporterade från besök hos Nordiska Hund i
Jämtland. Företaget är relativt nystartat och avser att bland annat utbilda
diabeteshundar.
Helena Frögéli och Curt Blixt har också deltagit i möte rörande djur i vården.
Huvudkravet på hundarna är att de ska vara sociala, trygga och trevliga.
f) Övrigt – för kännedom
Följande dokument förelåg för kännedom:
- Anmälan med anledning av Försvarsmaktens handläggning av ärenden
rörande uppfödning av tjänstehundar m.m. inkl. yttrande och bilaga till
detta
- FCI-cirkulär 55/2012, Minutes of the FCI General Committee 20120411-13
§ 108 Information om oacceptabelt beteende
Förelåg statistik för perioden januari-oktober 2012 vilka föredrogs av Brith Andersson.
§ 109 Inkomna skrivelser
För dagen inget inkommit.
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§ 110 Protokoll
För dagen inget inkommit.
§ 111 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer
Förelåg utdrag ur CS protokoll 2012-09-21 rörande KHMs förslag om beviljat bidrag för
årlig konferens för beskrivare och arrangörer av BPH samt KHMs önskemål om
programtid vid specialklubbskonferens 2013.
KHM noterade att CS beslutade bordlägga förfrågan rörande bidrag för årlig konferens
till dess CS fått ta del av kommentarerna gällande återträffen 2012 för beskrivare och
utifrån de ta ett beslut gällande eventuellt bidrag.
KHM noterade vidare att CS beslutade godkänna KHMs önskemål om programtid för
BPH på specialklubbskonferensen 26-27 januari 2013.
KHM beslutade att utse Kenth Svartberg, Mats Stenmark och Curt Blixt som KHMs
representanter på specialklubbskonferensen att delta den 27 januari 2013.
§ 112 Övrigt
Inget övrigt förelåg.
§ 113 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 Hundsport Funktionär
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.
§ 114 Nästa möte
KHM beslutade fastställa följande mötesdatum för 2013, samtliga avhållna på SKKs
kansli:
30 januari
10 april
4 juni
4 september
26 november
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§ 115 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och
avslutade därefter mötet.

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:

Mats Stenmark

Ken Lundahl

Ordförande

Justerare

