
 

1/4 
 

Svenska Kynologiska Akademin 
Protokoll nr 3-2022 
2022-08-30 
§ 32 – 45 

 

Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammankomst den 30 augusti 2022. 
 

Närvarande: Thomas Uneholt, Ulf Uddman, Renée Sporre-Willes, Åke Hedhammar, Karin 
Hedberg, Staffan Thorman, Karl-Erik Johansson och Elisabeth Rhodin. Dan Ericsson närvarade via 
Zoom. 

Frånvarande: Nils-Erik Åhmansson 

Adjungerad: Kees de Jong 

Vid protokollet: Lotta Bengtsson 

 

§ 32 Sammankomsten öppnas 
Thomas Uneholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 33 Val av justerare 
Staffan Thorman valdes till justerare.  

§ 34 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 35 Föregående protokoll nr 2-2022 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

a. Uppdragslista – genomgång 
Uppdragslistan gicks igenom. Vissa diskussioner fördes och koordinatorn uppdaterar 
listan. 

§ 36 Ekonomisk rapport 
a.  Resultatrapport 

Ulf Uddman redovisade det ekonomiska läget. De stora utgifterna kopplat till 
digitaliseringsarbetet har inte börjat komma in ännu. 

§ 37 Rapport från koordinatorn 
Koordinatorn rapporterade att  
- medalj- och plakettlådorna i museet är klara för godkännande. Visning före lunch. 
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- drygt 30 bilder på hamiltonstövare ur Arkivbilderna framtagits åt Moa Persson, för en 
presentation av rasen för den engelska hamiltonstövarklubben. 
- de uppdrag som inte är klara kvarstår på att-göra-listan. 

§ 38 SKKs bibliotek 
a. Gåvor och inköp 

Åke Hedhammar och Karl-Erik Johansson skänkte boken Der Boxer, utgiven av Boxer-
Klub i München, till biblioteket. Akademin tackar för gåvan! 
Staffan Thorman skänkte boken Den gröna näringen under 200 år, del 2 Belöningar 
och minnen, utgiven av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin 2022, som han bidragit 
med texter till. Den första delen kommer ut nästa år. Akademin tackar för gåvan! 

b. Det digitala biblioteket - status 
- Cirka 18 000 arkivbilder är klara. 
- Brith Andersson har anlitats som back-up för Inger Gille. 
- IT-avdelningen kommer att köpa in en dator till biblioteket, lämplig för det digitala 
biblioteket. 

c. Övrigt 
Diskuterades att göra en inventering för att se vilka hundraser biblioteket saknar böcker 
om och eventuellt göra en efterlysning. Inget beslut togs. 

§ 39 SKKs museum  
a. Gåvor och inköp 

En liten oljemålning av Kilian Zoll (1818-1860) har skänkts av Susanne Andersson, 
kennel Checkpoint. Med tavlan medföljer handskrivna dokument om hur tavlan 
vandrat inom familjen sedan 1800-talet. Akademin tackar för gåvan! 
Nyligen avlidne Stefan Råghammar, kennel Adagio, har skänkt vandringspriset Sagittas 
VP. Priset delades ut på Stockholm Hundmässa till bästa svenskfödda whippet och 
vanns för evigt 2015. Akademin tackar Stefan Råghammar och hans efterlevande för 
gåvan! 
Två personer har erbjudit museet hundrelaterade föremål, som koordinatorn fick i 
uppdrag att ta emot. 
Dan Ericsson föreslog att Akademin köper in en silverpokal med intressant proveniens 
från en auktionsfirma. Akademin biföll förslaget och Elisabeth Rhodin åtog sig att följa 
budgivningen upp till 3000 kr.  
Kees de Jong fick i uppdrag att undersöka om Akademin kan öppna ett konto på 
auctionet.com, inför framtida inköp. 

b. Sortering/gallring i samlingarna - tavelprojektet 
Koordinatorn förevisade hur man hittar provenienserna till tavlorna. Formuläret som 
skickats ut ska vara ifylld och inskickad till den 1 oktober, och sammanställd till nästa 
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möte.  
Renée Sporre-Willes föreslog att man märker upp de tavlor som inte kommer ifråga för 
avyttring och koordinatorn åtog sig att titta på hur det skulle kunna se ut. 

c. Övrigt 
En rapport från försäljningen av fohundar på Bukowskis förlades mötet. 

§ 40 Triangeln 
a. Status nuvarande och kommande utställning 

Renée Sporre-Willes har kontakt med Cindy Petersson och kommer att, tillsammans 
med koordinatorn, göra en plan för när utställningen ska vara uppe. 

b. Idébank Triangeln 
Inga ändringar i planeringen gjordes. 

c. Övrigt 
Koordinatorn fick i uppdrag att lämna ett förslag på ett nytt tidsschema för 
utställningarna på Triangeln, som bygger på två utställningar per år, istället för tre. 

§ 41 Temarummet 
a. Status nuvarande och kommande utställning 

Koordinatorns förslag på två utställningar per år, istället för tre, godkändes av 
Akademin mellan möte 2 och 3 per mejl. På grund av detta kommer Norwichterrier-
utställningen att förlängas till 7 oktober. Retrieverutställningen i sin tur kommer att 
starta 7 november. 
Dan Ericsson föreslog att retrieverutställningen, av flera orsaker, fokuserar enbart på 
golden retriever, vilket godtogs av Akademin. 

b. Idébank Temarummet 
Inga förändringar gjordes i planeringen. 

c. Övrigt 
Koordinatorn meddelade att intresset för de kataloger som tas fram till utställningarna 
har ökat, flera har skickats ut till personer som inte har haft möjlighet att komma till 
kansliet. Akademin beslöt att eventuella överexemplar i fortsättningen ska, om intresse 
finns, skänkas till rasklubben. 

§ 42 Marknadsföring  
Koordinatorn redovisade för annonsering i nr 5 och 6 av Hundsport. 
Man diskuterade möjligheten att presentera utvalda donationer i Hundsport. Thomas Uneholt fick i 
uppdrag att ta upp frågan på nästa redaktionsmöte.  

§ 43 Övriga frågor 
a. Vänförening - förslag 

Ulf Uddman meddelade att, efter att ha tagit del av studien Museets bästa vän – om 
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vänföreningarnas roll i museisverige, formen för en vänförening behöver övervägas och 
diskuteras igen. Det tidigare utkastet dras tillbaka och arbetsgruppen kommer att lägga 
fram ett nytt förslag. 

b. Föreläsning med Peter Savolainen 
Staffan Thorman åtog sig att kontakta Peter Savolainen igen för att komma överens om 
detaljerna kring hans föreläsning 10 november. Koordinatorn tar hand om alla 
praktiska frågor. Ett begränsat antal kanslipersonal kommer att inbjudas till 
föreläsningen. 

c. Stockholm Hundmässa 
Ulf Uddman presenterade de idéer han och koordinatorn sammanställt, vilka godtogs 
av Akademin. Koordinatorn har ett schema för Akademins bemanning under mässan, 
och Akademin meddelar koordinatorn vilka pass de kan ta så snart som möjligt. 
Bemanningen kommer även att kompletteras med extern personal. 

d. Skrivelse från SÄK 
En skrivelse från Svenska Älghundklubben har inkommit till Svenska Kennelklubben, 
Svenska Kynologiska Akademin och SKK/Jakthundkommittén. Frågan hör hemma i 
SKK/CS, men Thomas Uneholt tog del av Akademins synpunkter. 

e. Richardis Sörvik och MyDog 2023 
Dan Ericsson har mottagit en förfrågan från Västra Kennelklubben att få låna 10-12 
tavlor av Richardis Sörvik, för att kunna visa under MyDog 2023. Akademin ställer sig 
principiellt positiv till förfrågan. Ulf Uddman åtog sig att undersöka försäkringsfrågan 
och lämplig transport. Dan Ericsson och Renée Sporre-Willes väljer ut lämpliga tavlor. 

§ 44 Nästa sammanträde 
Nästa möte blir torsdag 10 november, kl 10.00. 
Fokus för mötet blir tavelgallringsprojektet och föreläsningen med Peter Savolainen. 
På kvällen blir det gemensam middag. 

§ 45 Sammanträdet avslutades 
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 
Vid protokollet: Justeras: Justeras: 
 
 
Lotta Bengtsson Thomas Uneholt Staffan Thorman 
Koordinator Ordförande 


