UTDRAG UR;
SKK/KHM nr 2-2013
2013-04-10
§ 20 - § 38
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2013-04-10.
§ 25 Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)
a) Framtida BPH arrangörer
Diskussioner fördes rörande framtida arrangörer för att täcka upp landet
geografiskt.
Ken Lundahl påpekade att RAS-dokumenten i vissa raser låser fast MH i
stället för BPH. Frågan bör föras vidare till SKK/AK för ett uttalande.
Kommittén ansåg att alla erfarenheter betr. mentalitetsarbete som finns i
organisationen ska tas tillvara då det borde underlätta vid utbildning till
funktionärer för BPH.
KHM beslutade att ge Helena Frögéli i uppdrag att kalla samman
uttagningsgruppen och Ulf Uddman för ett diskussionsmöte i frågan.
b) KF dokument – BPH för alla raser
Förelåg PM BPH för alla raser upprättat av Helena Frögéli.
KHM beslutade att ge Ulf Uddman och Mats Stenmark mandat att
komplettera dokumentet med senaste utbildningen.
c) BPH film
Förelåg dokumenten Filmplanering och Planeringsförutsättningar. Curt Blixt
föredrog bakomliggande diskussioner. Målgrupperna är flera, riktar sig både
till de oinvigda och även till de mer vana och innehållet har två delar, en
mer säljande och informationsrik del och en del där en hund följs genom
banan.
KHM beslutade att stödja planeringen och anser att det borde vara väl
investerade pengar.
d) Utvärdering av BPH
Förelåg rapport från Kenth Svartberg rörande utvärdering av BPH – första
året med BPH.
Curt Blixt påpekade att det är en del försiktiga uttalanden då hundantalet
inte är så stort.
Katja Grandinsson delgav sina erfarenheter bl.a. från collie-projektet. För
att kunna skatta arvbarheter med acceptabel säkerhet brukar det behövas i
storleksordningen 350-400 beskrivna hundar i en ras.
På fråga om MH och BPH är likvärdiga när det gäller arvbarhetsskattningen
svarar Katja att det för närvarande är svårt att bedöma men att intrycket är
sådant att det finns förutsättningar för detta.
I rapporten framgår att vi får betydligt fler personlighetsdrag med BPH än
med MH. Kopplingen till vardagsbeteende är stark i BPH.
Det förekommer en del variationer på grund av de olika raserna men
utvärderingen pekar inte på något direkt negativt.
KHM ansåg att denna typ av utvärderingar behöver fortsätta.
När det gäller diskussionerna vid förra mötet rörande eventuella
förändringar i rapporteringsunderlaget så har IT-avdelningen sagt att det
inte är möjligt med förändringar i nuläget förutom mycket marginella saker.
Ulf Uddman meddelade att när öppning för nya ändringar sker så kommer
KHMs önskemål att beaktas.
e) Långsiktig plan rörande utveckling av BPH
Förelåg långsiktig plan BPH – 5 år.
Curt Blixt föredrog ärendet och pekade på att med den föreslagna planen så
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kan vi från år 2017 ha en kapacitet att beskriva 3 000 hundar per år och en
bedömd verklig kapacitet år 2018 ca 4 000 hundar.
KHM beslutade att ge Ulf Uddman och Mats Stenmark i uppdrag att
fundera över argument och konsekvenser med anledning av den långsiktiga
planen inklusive budget.
f) Hur föra erfarenheter av BPH vidare i organisationen?
Liz-Beth Liljeqvist väckte frågan och syftade på hur man kan delge blivande
och auktoriserade domare, KHMs erhållna erfarenheter rörande egenskaper
och beteenden.
Diskussioner fördes i frågan och ett par förslag nämndes, bl.a. att använda
webbutbildning. CS har också uttalat att SKK ska gå över till mer
digitaliserad utbildning.
§ 27 Inför Kennelfullmäktige (KF)
Under paragrafen konstaterades även att BPH kan vara ett lämpligt ämne för
workshop vid KF; - Vad har hänt? – Utvärderingen - Nya arrangörer
Proposition till KF:
- Ny policy – Relationen människa-hund, att ersätta dressyrpolicyn

UTDRAG UR;
SKK/KHM nr 3-2013
2013-06-04
§ 39 - § 54
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars
mentalitet, KHM, 2013-06-04.
§ 44 Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)
a) Framtida BPH arrangörer
Ulf Uddman meddelade att uttagningsgruppen kommer att träffas den 19 juni
2013.
Curt Blixt framförde åsikten att vi behöver hitta nytt uttagningssystem för dem
som ska erbjudas utbildning till funktionärer för BPH samt hitta en
vidareutbildning för att kunna säkra kvaliteten. Det måste finnas en bred
hunderfarenhet redan vid antagande till kurs.
Curt Blixt rapporterade från vårens utbildning av nya BPH-funktionärer. Den
resulterade i att fem nya arrangörer och sex nya banor tas i bruk under
sommarsäsongen 2013. Igångsättande av ytterligare två banor kommer att dra
ut något på tiden. De nya beskrivningsplatserna är Hälsingland: Söderhamns
Kennelklubb, Norrbotten: Grans Naturbruksgymnasium (Piteå), Västerbotten:
Strandvallens Hundskola (Nordmaling), Uppsala län: Gården i Nyåker
(Östervåla) och Småland: Aneby Brukshundklubb. Västra Kennelklubben får
därutöver ännu en beskrivningsbana för att komplettera den redan befintliga.
KHM beslutade att uppdra till Ulf Uddman, Helena Frögéli och Curt Blixt att
hitta former för att få till stånd beskrivningar på alla nya platserna och för att
stötta genomförande av BPH under året.
g) Långsiktig plan rörande utveckling av BPH
Ulf Uddman och Mats Stenmark som vid förra mötet fick i uppdrag att justera
den långsiktiga planen, redovisade de förändringar de gjort för att ändå kunna
behålla kvalitetssäkringsarbetet och ett fortsatt stöd för verksamheten 2014. I
förslaget ingår att höja stambokföringsavgiften till 150 kr för att få en hyggligt
balanserad budget.
KHM beslutade att tillstyrka förändringarna och att ärendet därmed förs fram
till CS.
KHM beslutade att föreslå CS att i samband med KF anordna en work-shop
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rörande BPH, med en diskussion om nya banor, nya arrangörer och om den av
Kenth Svartberg genomförda första utvärderingen.
KHM beslutade vidare att ge Liz-Beth Liljeqvist i uppdrag att tillfråga AnneChatrine Edoff
om hon är tillgänglig att delta.
h) SBKs kongressbeslut rörande MH kontra BPH
Följande utdrag ur SBKs kongresshandlingar förelåg: ”Förbundsstyrelsens
förslag nr 4 – Förändring i bruksprovsregler gällande krav på genomfört MH
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att godkänna en av Svenska
Kennelklubben önskad förändring av bruksprovsreglerna (inkl. reglerna för
bruksprov patrullhund), vilken innebär att för de raser som Svenska
Brukshundklubben inte har avelsansvar kan kravet på genomförd MH ersättas
av genomfört BPH. FS föreslår att kongressen beslutar om att förändringen
genomförs från 1 juli 2013.
§ 45 Information
a) Ordförande
Mats Stenmark meddelade att SKK ansökt om att bli värdland för
Världsutställningen 2018 men att det istället gick till ett annat land. Mats
Stenmark berättade vidare att FCI nu har ny ordförande, Mr Santiago,
tidigare vice ordförande.

UTDRAG UR;
SKK/CS nr 4-2013
2013-08-07
§ 98 - 120
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse
2013-08-07
§ 105 Ledamöters uppdrag
DK nr 2/2013 - § 61, Se över formulering av regeltext gällande domares rätt eller inte
rätt att tjänstgöra vid utställningar och prov som inte är godkända av FCI.
DK har godkänt följande nya skrivning:
Godkända klubbar
Det är viktigt att svenska domare i sin verksamhet och sitt uppträdande gynnar
förtroendet för en seriöst bedriven hundsport. I enlighet med detta förhållningssätt
anmodas svenska domare att följa ”FCI Regulations for show judges” där det framgår
att det inte är accepterat att en FCI domare dömer eller på andra sätt deltar i
kynologisk verksamhet, till exempel inofficiell utställning, som arrangeras av klubb eller
förening som inte är ansluten till SKK eller annan erkänd utländsk kennelklubb.
Detsamma gäller även för person under utbildning. Det finns inget hinder för SKKs
domare att döma vid exempelvis uppfödarträff arrangerad av välrenommerad
uppfödare.
§ 117 Information från
b) CS ledamöter
Annica Uppström
Nya avtal
Tre nya avtal finns nu på SKKs webbplats; parningsavtal, låneavtal för hanhund och en
uppdaterad blankett om tillfällig upplåtelse av avelsrätt till tik.
CS noterade informationen.
c) VD
Medlemsantal
Medlemsantalet i SKKs länsklubbar är ca 1,2 % lägre än vid samma tidpunkt 2012.
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Registreringsstatistik
Registreringarna ligger ca 4 % lägre än vid samma tidpunkt 2012.
Utställningsdeltagande
Några länsklubbar har plussiffror andra har minussiffror. Totalt sett visar utställandet
en viss nedgång.
SKK 125 år
Ulf Uddman informerade om att de 125 åren ska uppmärksammas på olika sätt under
2014.
Bl.a. kommer en artikelserie om åren från 1989 fram till 2014 att publiceras i
Hundsport. Artikelserien ska också publiceras i bokform.
CS uppmanas att komma med idéer och uppslag som t.ex. kan införlivas på Stockholm
Hundmässa etc.
CS noterade informationen.
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