Svenska Kynologiska Akademin
Protokoll nr 2-2021
2021-05-26
§ 16 – 30
Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammankomst den 26 maj 2021.
Mötet hölls via Zoom.
Närvarande:
Ledamöter: Pekka Olson (ordförande), Staffan Thorman, Karin Hedberg, Karl-Erik Johansson,
Elisabeth Rhodin, Renée Sporre-Willes, Dan Ericsson, Åke Hedhammar och Nils-Erik Åhmansson.
Adjungerad: Ulf Uddman
Vid protokollet: Lotta Bengtsson

§ 16 Sammankomsten öppnas
Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna hjärtligt
välkomna.
§ 17 Val av justerare
Staffan Thorman valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 18 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 19 Föregående protokoll nr 1-2021
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och följande kommentar gjordes:
Renée Sporre-Willes påpekade att hon inte ingår i gruppen som tittar på vänföreningar (§ 13c
Marinas uppdrag). Koordinatorn korrigerar protokollet.
Därefter lades föregående protokoll till handlingarna.
a. Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom och följande noteringar gjordes:
Angående Hammarlunds Blandning: Ann-Marie Hammarlunds familj har muntligen
gett sitt godkännande till tryckning av Hammarlunds Blandning och Akademin beslöt
nöja sig med detta. I övrigt är slutkorrekturet godkänt av Akademin.
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§ 20 Ekonomisk rapport
a. Resultatrapport
Ulf Uddman redovisade resultatrapporten och meddelade att Akademin är stadd vid
god kassa. Bouppteckningen efter Marina Reuterswärd är ännu inte klar. Rapporten
lades till handlingarna.
§ 21 Rapport från koordinatorn
b. Komplettering på skk.se
Koordinatorn meddelade att uppdateringen av texten om gåvor och donationer på
skk.se är klar.
c. Bronssalukin
Ny kontakt har tagits med en snickare för att konstruera en ställning åt salukin, och en
offert inväntas.
§ 22 SKKs Bibliotek
a. Inköp böcker
Koordinatorn meddelade att samtliga önskade inköp av böcker är gjorda utom Dogs History, Myth, Art. Den är slutsåld i Sverige och efterforskningar görs för att köpa in
den från USA.
De avhandlingar som koordinatorn fått i uppdrag att köpa in har visat sig svåra att få
tag i, åtminstone i fysisk form. Koordinatorn framförde ett förslag att avhandlingar och
liknande dokument kan sparas digitalt i framtiden, vilket bifölls av Akademin.
b. Det digitala biblioteket
Pekka Olson och koordinatorn har tittat på de dokument som redan finns digitalt. Hur
dessa ska göras tillgängliga är avhängigt av olika aspekter som rättigheter, målgrupp och
forum. Deras förslag att låta Klipparkivet, som redan är på gång, få vara föregångare
antogs av Akademin.
Koordinatorns förslag att inledningsvis göra de digitala dokumenten tillgängliga i en
dator på plats i biblioteket antogs av Akademin.
Åke Hedhammar och Staffan Thorman åtog sig att skapa en princip för vilken typ av
avhandlingar som ska sparas i det digitala biblioteket.
Konstaterades att man framöver behöver skapa en plan för vad av bibliotekets material
som ska digitaliseras, och när. Koordinatorn fick i uppdrag att ta reda på ungefärlig
prisuppgift för att digitalisera SKKs medlemstidskrifter, för att få en idé om kostnaden.
§ 23 SKKs Museum
a. Nyinkommet
Koordinatorn redovisade skänkta föremål sedan förra mötet.
b. Inköp av tavlor
Koordinatorn har tagit ny kontakt med den privata säljaren och har fått fram mer
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information om tavlorna. Akademin är eventuellt intresserad av en tavla och en
skulptur, beroende på bland annat priset. Koordinatorn fick i uppdrag att ta ny kontakt
med säljaren.
c. Marinas uppdrag
Marina Reuterswärds ansvarsområden gicks igenom och ett förslag på hur dessa ska
hanteras i fortsättningen skapades. Koordinatorn sammanställer en lista.
Försäljning av föremål
Flera olika förslag på hur man kan avyttra utgallrade föremål lades fram:
* ha försäljning på kansliet, antingen permanent eller under en dag
* erbjuda rasklubbar ”överblivna” föremål
* lämna föremålen till ett ”returbolag” som säljer dem
Att sälja dem på Stockholm Hundmässa ansågs vara alltför otympligt, med tanke på de
praktiska arrangemangen.
Efter en diskussion om för- och nackdelar med de olika alternativen beslöts att Renée
Sporre-Willes och koordinatorn gör en utgallring bland befintliga föremål, att ha som
grund för en framtida arbetsgång.
Pekka Olson och koordinatorn skriver ett förslag på ”policydokument” för vilken typ av
föremål Akademin tar emot och hur man hanterar dem.
§ 24 Triangeln
Planeringen för Triangeln kvarstår enligt Idébanken.
§ 25 Temarummet
Planeringen för Temarummet kvarstår enligt Idébanken. Koordinatorn meddelade att hon har varit i
kontakt med Borderterrierklubben, som är beredda att ha sin jubileumsutställning under
höstperioden (1 oktober 2021 - 15 januari 2022), förutsatt att besöksförbudet på kansliet hävs.
§ 26 Marknadsföring
a. Annonsplan Hundsport 2021
Koordinatorn meddelade att annonsplanen, under rådande omständigheter, kommer
att fortsätta alternera mellan att uppmana till gåvor och allmän information om museet
och biblioteket. När Hammarlunds Blandning finns tillgänglig kommer den att få en
blänkare i Hundsport.
§ 27 Stockholm Hundmässa
Ulf Uddman meddelade att det troligtvis inte kommer att bli någon Stockholm Hundmässa i år,
utan troligare en digital variant likt föregående år.
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§ 28 Övriga frågor
a. Hammarlunds blandning
Koordinatorn fick i uppdrag att låta trycka upp 25 exemplar av Hammarlunds
Blandning samt spara den i det digitala biblioteket, som en sökbar PDF.
§ 29 Nästa sammanträde
Nästa möte blir den 15 september 2021. Då ett fysiskt möte skulle vara att föredra framför ett
digitalt, men man ännu inte vet hur omständigheterna ser ut, ombads Akademin att vika hela dagen
tills vidare. Pekka Olson återkommer med exakt tid och i vilken form mötet kommer att hållas.
§ 30 Sammanträdet avslutades
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lotta Bengtsson
Koordinator

Pekka Olson
Ordförande

Staffan Thorman
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