SKK/KHM nr 7 2011
2011-12-01
§§ 184-200

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för
hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011
Närvarande:
Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt, Claes Hemberg (ej §§ 184-188), Liz-Beth
Liljeqvist (ej §§ 184-188), Ken Lundahl, Staffan Thorman
Adjungerade: Brith Andersson, Helena Rosenberg, Åsa Lindholm
Inbjuden: Curt Blixt
Anmält förhinder: Ulf Uddman, Helena Skarp
Vid protokollet: Nina Karlsdotter
___

§ 184 Mötets öppnande
Ordförande Ionie Oskarson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 185 Val av justerare
Cilla Hamfelt utses att jämte ordförande justera protokollet.
§ 186 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställs.
§ 187 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll, 6/2011, läggs efter redaktionell justering av datum i §172c,
med godkännande till handlingarna.
§ 188 Resultatrapporter
I ärendet föreligger rapporter avseende perioden september-oktober 2011, vilka föredras
av ordförande.
KHM noterar rapporterna och lägger dem till handlingarna.
§ 189 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
a) Arrangörer och banor
I ärendet föreligger förslag till fördelning av banor, beskrivare och testledare
framtagen av uttagningsgruppen Curt Blixt, Liz-Beth Liljeqvist, Ken Lundahl,
Cilla Hamfelt och Helena Rosenberg.
Muntlig rapport lämnas i enlighet med de uppdrag som gavs vid förra mötet.
Ionie Oskarson, som kontaktat Timrå Brukshundklubb, meddelar att de uppskattade att bli tillfrågade och att de gärna ställer upp som arrangörer.
Ken Lundahl, som hade i uppdrag att kontakta Sydsvenska Terrierklubben och
Brukshundklubben i Bjuv, meddelar att det blir Svenska Terrierklubben som står
som arrangörer i södra Sverige.
Liz-Beth Liljeqvist meddelar att Västra Kennelklubben gärna står som arrangörer i Göteborgstrakten.
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Helena Rosenberg, som hade i uppdrag att kontakta lämpliga klubbar i Stockholmsområdet, meddelar att Nykvarns lokala Kennelklubb erbjuder sig att bli en
av arrangörerna.
Det har också uttalats önskemål om en privat arrangör och Curt Blixt meddelar
att han och Helena Rosenberg haft kontakt med Hunduddens Träningscenter och
att de gärna ställer upp.
Därutöver ställer Mjölby Brukshundklubb upp som arrangör.
Eftersom stort intresse visats för att vara arrangör föreslås att antalet banor och
arrangörer utökas till sju till att börja med. Uttagningsgruppen återkommer med
förslag till ytterligare arrangör.
KHM beslutar att fastställa ovan redovisade förslag, samt
att uppmana arrangörerna att anmäla en kontaktperson och att planera beskrivningstillfällen. Datum för beskrivningstillfällen kan bokas fr.o.m. 1 maj 2012.
Curt Blixt meddelar att kontakt har tagits med företag för material till banorna.
Banorna kommer att ägas av SKK och skrivs av på en tid av tre år. Banorna kan
flyttas om de inte används fullt ut.
KHM ämnar följa utvecklingen genom kontinuerlig uppföljning.
b) Utbildning av beskrivare
För kännedom föreligger ”Intresseanmälan för beskrivare och testledare BPH”.
I ärendet föreligger också förslag till beskrivare (16 st) och testledare (20 st).
Ytterligare utbildning av beskrivare och testledare kommer att behövas, troligen
2013. Först ska dock arbetet och utbildningen kvalitetssäkras.
KHM beslutar att godkänna föreslagna beskrivare och testledare,
att ge uttagningsgruppen i uppdrag att planera för en andra utbildningsomgång,
samt
att boka uppföljningsträffar med beskrivare och testledare.
c) Marknadsföring
I ärendet föreligger ”BPH-info, tidsplanering” och ”Vilka behöver få information om BPH?”. Dokumenten är framtagna av Åsa Lindholm och Helena Rosenberg.
Besked om KFs beslut om att BPH bli officiellt från 2012 samt informationsfolder om BPH har sänts via mail till special-, läns- och avtalsanslutna klubbar.
KHM tackar för mycket bra jobb och beslutar att ge Åsa Lindholm och
Helena Rosenberg i uppdrag att, tillsammans med SKKs Marknadsavdelning,
jobba vidare med marknadsföringen enligt den föreslagna planen.
d) Hundägardokument – sammanfattande beskrivning
I ärendet föreligger förslag till dokumentet ”BPH - sammanfattande beskrivning”.
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Dokumentet avser att sammanfatta hundens personlighet och kommer att ges till
hundägaren efter genomförd BPH.
Under punkten diskuteras även den broschyr som hundägaren kommer att få i
samband med BPH. Broschyren ska utförligt redogöra för BPH, ingående moment och hundars mentala egenskaper.
KHM anser att förslaget är utmärkt och beslutar att ge Helena Rosenberg och
Curt Blixt i uppdrag att justera hundägardokumentet enligt dagens diskussioner.
Arbetet med broschyren delegeras till Helena Rosenberg för färdigställande med
sikte på 1 maj 2012.
e) Detaljbudget
Arbete pågår – ärendet bordläggs.
f) Premiesystem till uppfödare
I ärendet föreligger förslag till premiesystem BPH, vilket föredras av Åsa
Lindholm.
KHM beslutar att införa premiesystem för uppfödare, samt
att uppdra till Helena Rosenberg och Åsa Lindholm att arbeta vidare med förslaget och att föreslå avgiftsnivå för diplom.
g) Övrigt
Möte 17 november
De fem prioriterade ras-/specialklubbarna hade inbjudits till möte den 17
november 2011. Helena Rosenberg rapporterar från mötet där man visade film
på de olika momenten inom BPH och bland annat pratade om följande ämnen:
arrangörer, funktionärer, banor, regelverk, och förväntan på prioriterade rasers
klubbar och deras förväntan på SKK och BPH. Klubbarna uppmanades att informera om BPH på olika sätt och i olika forum samt att uppmuntra sina medlemmar att delta. Klubbarna uppdrogs också att utse och inkomma med uppgift
om kontaktpersoner för BPH.
När platser och datum är klara kan nytt möte eventuellt arrangeras.
Teknisk lösning, rapportering BPH
Helena Rosenberg meddelar att lite olika lösningar kommer att provas under
funktionärsutbildningen, först därefter beslutas om teknisk lösning.
Intresse för BPH
Helena Rosenberg rapporterar att det har visats stort intresse från många håll när
det gäller BPH, bl.a. från ”hundar med samhällsuppgifter”.
KHM noterar rapporterna.
Uppföljning/utvärdering av BPH
KHM bör planera in utvärdering under 2012 och vidare diskussion kan föras vid
nästa möte med KHM.
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KHM beslutar att ge kansliet i uppdrag att ta fram en plan för utvärdering i
slutet av 2012.
§ 190 Utbildning mentalitet
I ärendet föreligger dokumentet ”Mentalitetsutbildning” framtaget av Åsa Lindholm,
Cilla Hamfelt och Helena Rosenberg.
KHM konstaterar att ämnet kan bli mycket omfattande och känner behov av att begränsa uppdraget. Huvudinriktningen bör vara att sprida ny kunskap.
KHM beslutar att uppdraget initialt omfattar BPH-broschyren där mentalitet kommer
att ingå, samt
att följa utveckling och forskning angående hundars mentalitet och att vara behjälplig
med att sprida modern forskning ut i organisationen.
§ 191 SKKs dressyrpolicy
KHM konstaterar att nuvarande dressyrpolicy kan uppfattas för omfattande och detaljerad och lite otidsenlig och kan därför behöva omarbetas.
KHM beslutar att föreslå CS att dressyrpolicyn omarbetas.
§ 192 Information
a) Ordförande
--b) Ledamöterna
Ken Lundahl kommenterar sin artikel till Terrierklubbens tidning, vilken övriga
ledamöter finner mycket bra och lovvärd.
Liz-Beth Liljeqvist meddelar att Curt Blixt kommer att delta vid My Dog i
Göteborg i januari 2012.
Liz-Beth Liljeqvist meddelar vidare att länsklubben kommer att anordna en
avelskonferens i mars 2012 där man bl.a. kommer att ha BPH, SRD och RAS på
dagordningen.
Claes Hemberg meddelar att han besöker Weimaranerklubben i april 2012.
c) VD
Ulf Uddman har meddelat att digitala läsplattor inte blir aktuellt för KHM förrän
tidigast till hösten 2012.
d) Sekreteraren
--e) Adjungerade
Helena Rosenberg meddelar att hon och Curt Blixt kommer att delta på Stockholm Hundmässa i ”Café Hundsnack”.
Helena Rosenberg meddelar vidare att det är mycket stor efterfrågan om medverkan hos olika klubbar och att det är svårt att få tid både för egen del och för
övriga i KHM att delta.
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Den dag beskrivarna är utbildade kanske de kan vara ett tillskott i detta sammanhang.
f) Övrigt
Curt Blixt meddelar att han har kontakt med Lagottoklubben som har uttalat sig
mycket positivt och ska satsa på BPH.
Curt Blixt meddelar att arbete pågår med att sammanfatta uppgifterna i BPHprotokollet till ett spindeldiagram för redovisning i SKKs webbtjänst Avelsdata.
§ 193 Information om oacceptabelt beteende
Brith Andersson redovisar en sammanställning för perioden januari-november 2011.
KHM noterar informationen.
§ 194 Inkomna skrivelser
För kännedom föreligger följande dokument från Svenska Brukshundklubben (SBK):
”Gällande avgift för Mentalbeskrivning av utlandsägd hund”, ”Förändring av startavgift
och arvoden fr.o.m. 2012-01-01”, ”Arvoden för tävlingar och prov fr.o.m. 2012-01-01”
och ”Startavgifter och centrala administrativa avgifter fr.o.m. 2012-01-01”.
Brith Andersson informerar att hon efter kontakt med SBK avseende innebörden av
dokumentet ”Gällande avgift för Mentalbeskrivning av utlandsägd hund” visavi det av
KHM fastställda reviderade regelverket för Mentalbeskrivning Hund, fått följande önskemål från SBK.
Av dokumentet framgår att SBKs Förbundsstyrelse beslutat att fr.o.m. 2012-01-01 ska
avgift för utlandsägd hund vara densamma som för svenskägd hund. Mot bakgrund av
detta önskar SBK att meningarna ”För utlandsägd hund som deltar på mentalbeskrivning i Sverige gäller dubbel anmälningsavgift. Hälften av avgiften tillfaller förbundet.”
utgår ur punkt 8, Anmälan och avgifter, i Bestämmelser för Mentalbeskrivning fastställda att gälla fr.o.m. 2012-01-01.
KHM konstaterar att denna förändring inte ändrar regelverket i sak utan innebär förenklade rutiner vid anmälan av utlandsägd hund.
KHM beslutar därmed att bifalla justering av punkt 8 i Bestämmelser för Mentalbeskrivning att gälla fr.o.m. 2012-01-01, samt
noterar i övrigt dokumenten från SBK.
§ 195 Protokoll
För kännedom föreligger SKK/CS protokoll 4/11 samt 5/11.
KHM noterar protokollen.
§ 196 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer
Inget inkommet.
§ 197 Övrigt
a) Delegationsordning KHM
För kännedom föreligger delegationsordning för KHM.
Utöver tidigare adjungerade har Curt Blixt och Katja Grandinsson efter förslag
från KHM, tillförts.
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b) Collieprojektet
I ärendet föreligger ett önskemål från Katja Grandinsson och Per Arvelius om att
få ändra tidsplanen för collieprojektet samt tillägg till projektplanen.
KHM beslutar att tillstyrka revideringen.
§ 198 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 Hundsport Funktionär
KHM beslutar att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är justerat.
§ 199 Nästa möte
Beslut om nästa möte delegeras till kommitténs nya ordförande.

§ 200 Mötet avslutas
Ordförande tackar avgående ledamöterna Claes Hemberg, Staffan Thorman och sekreteraren Nina Karlsdotter för sitt arbete och engagemang i kommittén. Ionie Oskarson blir
därefter själv avtackad för sitt framgångsrika sätt att leda kommittén under dess första
år. Ordförande avslutar 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:

Ionie Oskarson
Ordförande

Cilla Hamfelt
Justerare
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