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Svenska Kynologiska Akademin 
Protokoll nr 2-2022 
2022-05-31 
§ 17 – 31 

 

Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammankomst den 31 maj 2022. 
 

Närvarande: 

Thomas Uneholt, Ulf Uddman, Renée Sporre-Willes, Åke Hedhammar och Karin Hedberg.  
Nils-Erik Åhmansson, Staffan Thorman och Elisabeth Rhodin närvarade via Zoom. 

Frånvarande: Dan Ericsson, Karl-Erik Johansson. 

Vid protokollet: Lotta Bengtsson 

 

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

§ 18 Val av justerare 
Elisabeth Rhodin valdes till justerare.  

§ 19 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes, efter några tillägg under Övriga frågor. 

§ 20 Föregående protokoll nr 1-2022 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

a. Protokollsutdrag till CS 
Protokollsutdraget för äskande av medel för att digitalisera delar av SKKS samlingar 
förelades mötet. 

b. Protokollsutdrag från CS 
Protokollsutdraget för godkännande av medel för att digitalisera delar av SKKS 
samlingar förelades mötet. 

c. Uppdragslista – genomgång 
Uppdragslistan gicks igenom. Koordinatorn uppdaterar listan. 
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§ 21 Ekonomisk rapport 
a.  Resultatrapport 

Ulf Uddman redovisade det ekonomiska läget. Då CS godkänt Akademins äskande av 
pengar kan arbetet med att digitalisera delar av SKKs samlingar fortsätta enligt plan, 
och det finns fortfarande utrymme för inköp av konst. 

§ 22 Rapport från koordinatorn 
Koordinatorn rapporterade att  
- ett monterskåp, tillägnat A.P. Hamilton, nu finns i korridoren utanför museet. 
- antalet visningar av museet och Temarummet har ökat dramatiskt under de senaste 
veckorna. En anledning kan vara att Borderterriersällskapet har varit effektiva i sin 
marknadsföring av utställningen. 
- konstnären med träsniderier av svenska raser är kontaktad men har inte återkommit. 
- hon, tillsammans med Annika Klang, representerade SKK på The Earl family 
Exhibition på The Kennel Club Art Gallery den 18 maj 2022. En inbjudan kommer att 
skickas till The Kennel Clubs museipersonal att besöka SKKs museum. 

De uppdrag som inte är klara kvarstår på att-göra-listan. 

§ 23 Vänförening - förslag 
Elisabeth Rhodin delgav mötet två dokument om ”vänföreningarnas roll i museisverige”, som är 
värda att studera innan Akademin går vidare med upplägget. Arbetsgruppen diskuterar vidare och 
återkommer till nästa möte. 

§ 24 SKKs bibliotek 
a. Gåvor och inköp 

Franska kennelklubben har skänkt boken Le chien en mouvement. Akademin tackar för 
gåvan! 

b. Det digitala biblioteket - status 
- Ulf Uddman för diskussioner med vd och jurister angående rättigheter att publicera 
samlingarna digitalt. Stamböckerna och SKKs medlemstidningar kan publiceras då SKK 
är ansvarig utgivare. 
- De tripletter av inbundna medlemstidskrifter som återfunnits i magasinet är skickade 
på inskanning. Koordinatorn fick i uppdrag att skicka en lista på saknade årgångar till 
Renée Sporre-Willes. 
- Arbetet med att digitalisera arkivbilderna går stadigt framåt, tack vare Inger Gille. 
- Koordinatorn fortsätter söka efter ett lämpligt USB-mikroskop till mikrofilmerna. 
- Akademin beslöt att stamböckerna ska skannas in från tripletter i första hand, i de fall 
det saknas tripletter skannas mikrofilmerna. 
- Akademin beslöt att Klipparkivet i sin nuvarande form upphör från och med 2022-
01-01 och att de rasklubbstidningar som kommer in digitalt sparas i sin helhet. 
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c. Övrigt 

Åke Hedhammar och Karl-Erik Johansson återkommer med idéer kring en dynamisk 
exponeringsyta för böcker och dokument. 

(Åke Hedhammar lämnade mötet) 
 
§ 25 SKKs museum  

a. Gåvor och inköp 
Via Dan Ericson har det inkommit en fransk bulldogsfigurin i porslin av Dahl Jensen 
och en samling pokaler och plaketter från Birthe Larsen-Rosvalls dödsbo. Akademin 
tackar för gåvorna! 
Oljemålningen av Olof Arborelius, skänkt av Nils-Erik Åhmansson, är levererad till 
kansliet och koordinatorn kommer att ombesörja att den rengörs. 

b. Sortering/gallring i samlingarna 
Ulf Uddman och Renée Sporre-Willes redovisade för värderingen av den stora 
samlingen foo-hundar och den gallring som har gjorts. En diskussion fördes kring hur 
man ska hantera utgallrade föremål. 
För att underlätta arbetet med att gallra i SKKs tavelsamling åtog sig koordinatorn att 
framställa ett formulär för Akademi-ledamöterna att arbeta i. Man enades om att 
samtliga ledamöter fyller i formuläret och mejlar till koordinatorn senast 1 oktober, som 
sammanställer materialet till möte 4. 

c. Övrigt 
Ett förslag lades fram om att ha ett roterande system för att exponera olika föremål i 
monterskåpen. Renée Sporre-Willes och koordinatorn tittar vidare på idén. 

§ 26 Triangeln 
a. Status nuvarande och kommande utställning 

Renée Sporre-Willes och koordinatorn i samråd har beslutat att låta utställningen 
Hundraser ur ett historiskt perspektiv hänga kvar till 1 september. Därefter tar en SKK-
konstnär vid 15 september. 

b. Idébank Triangeln 
Smärre ändringar i planeringen gjordes. Koordinatorn uppdaterar listan. 

c. Övrigt 
Inget övrigt förelåg.  
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§ 27 Temarummet 
a. Status nuvarande och kommande utställning 

Borderterrierutställningen har varit mycket lyckad och har haft en hel del besökare. 
Arbetet med Norwichterrierutställningen har påbörjats och invigning blir den 15 juni. 

b. Idébank Temarummet 
Inga förändringar gjordes i planeringen. 

c. Övrigt 
Ett förslag lades fram om att filma utställningarna i Temarummet för att lägga ut dem 
på SKKs youtube-kanal SKK Play. Koordinatorn kontaktar marknadsavdelningen och 
hör sig för om man kan göra ett försök med borderterrierutställningen. 

§ 28 Marknadsföring  
Koordinatorn redovisade för annonsering i nr 3 och 4 av Hundsport. 
Ett förslag har inkommit från Hundsport om att ha så kallade pluggbitar (en bild med kort text, som 
kan läggas in om det finns yta över) med utvalda museiföremål. Renée Sporre-Willes åtog sig att ta 
fram ett urval. 

§ 29 Övriga frågor 
a. Föreläsning med Peter Savolainen 

Staffan Thorman meddelade att Peter Savolainen glädjande nog har tackat ja till att 
komma och föreläsa om sina senaste forskningsrön på Akademins höstmöte 10 
november. Formerna kring föreläsningen diskuterades.  

b. Akademins närvaro på Stockholm Hundmässa 
Akademin beslöt att ha en monter på Stockholm Hundmässa 2022, för försäljning av 
foo-hundar och böcker. Ulf Uddman åtog sig att ha huvudansvaret för montern på 
plats. Koordinatorn tar hand om de praktiska frågorna innan eventet. 

§ 30 Nästa sammanträde 
Mötesdatum 2022: tisdag 30 augusti och torsdag 10 november. Samtliga möten börjar 10.00. 
Att observera ang. höstmötet: Föreläsning med Peter Savolainen och gemensam middag på kvällen. 

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

 
Vid protokollet: Justeras: Justeras: 
 
 
Lotta Bengtsson Thomas Uneholt Elisabeth Rhodin 
Koordinator Ordförande 


