Svenska Kynologiska Akademin
Protokoll nr 3-2021
2021-09-15
§ 31 – 45
Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammankomst den 15 september 2021.
Mötet hölls via Zoom.
Närvarande:
Ledamöter: Pekka Olson (ordförande), Staffan Thorman, Karin Hedberg, Karl-Erik Johansson,
Elisabeth Rhodin, Renée Sporre-Willes, Åke Hedhammar och Nils-Erik Åhmansson.
Frånvarande: Dan Ericsson
Adjungerad: Ulf Uddman och Kees de Jong
Vid protokollet: Lotta Bengtsson

§ 31 Sammankomsten öppnas
Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna hjärtligt
välkomna. SKKs nye vd Kees de Jong presenterade sig. Akademiledamöterna gjorde också en kort
presentation av sig själva.
§ 32 Val av justerare
Åke Hedhammar valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 33 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, med ett tillägg under § 43 Övriga frågor.
§ 34 Föregående protokoll nr 2-2021
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och följande kommentar gjordes:
Ang. bronssalukin: Koordinatorn har inte fått någon offert från snickaren som ska göra en ställning,
och kommer att kontakta honom igen.
Därefter lades föregående protokoll till handlingarna.
a. Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom och följande noteringar gjordes:
Angående skenor för tavlor i trapphuset: Skenorna är nu på plats och tavlor kan sättas
upp. Pekka Olson och koordinatorn fick i uppdrag att besluta vilka tavlor som ska sättas
upp och få dem uppsatta.
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Angående proveniens för hundhalsbandet från 1794: Staffan Thorman meddelade att han
inte ser något sätt att gå vidare med frågan just nu. Ärendet läggs till handlingarna.
Angående Akademins vänner: Staffan Thorman och Pekka Olsson presenterar ett förslag
på nästa möte.
Angående utgallring av föremål: Renée Sporre-Willes och koordinatorn har bestämt två
fysiska möten i september för att påbörja projektet.
§ 35 Ekonomisk rapport
a. Resultatrapport
Ulf Uddman föredrog det ekonomiska resultat till 31 augusti. Totalt har strax över
50 000 kr nyttjas under 2021 och då främst för kostnader för digitaliseringen av foton.
Akademin har ca 517 000 kr i kapital just nu.
Ulf Uddman föreslog att Akademin föreslår CS att ur 2021 års resultatöverskott avsätta
500 000 till Akademin för kostnaderna för den fortsatta digitaliseringen av SKKs
historia. Akademin kommer framöver inte längre kunna få hjälp av kanslipersonalen,
vars arbetsuppgifter blev temporärt kraftigt minskade på grund av inställda
verksamheter under pandemin vilket gjorde det möjligt att istället bistå Akademin.
Akademin antog förslaget.
§ 36 Rapport från koordinatorn
a. Fokusområden
Koordinatorn meddelade att huvuddelen av inventarieförteckningen är klar och att
fokus nu är på biblioteket, och i synnerhet det digitala biblioteket.
b. Hjälp på kansliet
Terttu Landner är tillfrågad om hon vill komma in och fortsätta hjälpa till med museet
och biblioteket, mot ersättning. Hon har glädjande nog tackat ja och koordinatorn
hanterar alla praktiska frågor.
§ 37 SKKs Bibliotek
a. Inköp böcker
Dogs - History, Myth, Art är nu inköpt via USA. Två exemplar av Health and Welfare
of brachycefalic (flat-faced) companion animals är inköpta till biblioteket.
b. Gåvor
Hans Rosenberg har skänkt en låda med böcker till biblioteket.
i.

Pekka Olson och koordinatorn föreslog en förtydligande text om hur
Akademin hanterar gåvor (både föremål och böcker), att läggas ut på
den webbsida som handlar om gåvor och donationer. Förslaget godtogs
av Akademin och koordinatorn ser till att kommer ut på skk.se.
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c. Mikrofilmerna
Koordinatorn meddelade att mikrofilmerna är uppsorterade och lagda i arkiv, samt tog
upp frågan om hur mikrofilmerna ska hanteras i framtiden, vilket är avgörande för om
en ny mikrofilmsavläsare ska köpas in eller om man ska titta på en annan lösning. Efter
en diskussion gavs Ulf Uddman och koordinatorn i uppdrag att ta fram ett förslag på
framtida hantering av mikrofilmerna och kostnadskalkyl på det.
d. Det digitala biblioteket
Koordinatorn presenterade en skiss på vad biblioteksdatorn med det digitala biblioteket
skulle kunna innehålla, och fick i uppdrag att fortsätta arbetet. Koordinatorn lade fram
en uppskattning av vad det skulle kosta att digitalisera SKKs medlemstidskrifter och
Akademin beslöt att en plan för digitalisering av tidskrifterna ska tas fram.
Koordinatorn fick i uppdrag att ta fram två mer konkreta prisuppgifter på tidningarna
1893-1902 respektive 2001-2010.
e. Förslag på prenumeration av utländska tidskrifter
Ett förslag har inkommit på prenumeration av digitala tidskrifter, bland andra många
utländska hundtidningar. Akademin beslöt att inte anta förslaget.
§ 38 SKKs Museum
a. Nyinkommet
Efter Sörvik-tavlan av airedaleterriern Hunneskärs Pierre, som meddelats via mejl till
Akademiledamöterna, har inget nytt inkommit.
b. Eventuellt inköp av tavlor
Koordinatorn har tagit ytterligare kontakt med den privata säljaren och har fått svar på
Akademins frågor. Efter en diskussion beslöts att inte köpa några konstverk, framförallt
på grund av avsaknad av proveniens. Koordinatorn fick i uppdrag att meddela säljaren.
§ 39 Triangeln
Pekka Olson redogjorde för myndigheternas lättade restriktioner för museer bland annat, vilket gör
det möjligt att återuppta utställningsverksamheten igen. Kees de Jong meddelade att kansliet
kommer att öppnas för besök den 4 oktober, då kanslipersonalen också ska vara på plats igen.
Renée Sporre-Willes och koordinatorn planerar in en utställning på Triangeln, när utställningen i
Temarummet är inplanerad.
§ 40 Temarummet
Koordinatorn meddelade att hon har varit i kontakt med Svenska Borderterrierklubben, som är
beredda att ha sin jubileumsutställning så snart besöksförbudet på kansliet hävs. Akademin beslöt att
klubben kan erbjudas vårutställningsperioden 2022, möjligen med ett tidigare startdatum.
Koordinatorn tar kontakt och kommer överens om ett datum som fungerar för bägge parter.
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§ 41 Marknadsföring
a. Tillbakablickstorsdag på webben - rapport
Koordinatorn vidarebefordrade information från webben, där koordinatorn varit
behjälplig med att ta fram foton från arkivbilderna till projektet Tillbakablickstorsdag.
Bilderna som lagts ut både på Facebook och Instagram har varit mycket populära och
fler foton kommer att läggas ut framöver.
b. Erbjudande från Rektorsmagasinet
Koordinatorn presenterade ett erbjudande från Rektorsmagasinet, som har tema ”Besök
ett museum" under hösten, som bland annat inbegriper en helsidesannons och en
banner på Skolledaren.se. Efter en diskussion beslöt Akademin att inte anta
erbjudandet, då man når målgruppen på andra vägar.
§ 42 Stockholm Hundmässa
Kees de Jong meddelade att det för närvarande inte finns några planer på en digital hundmässa i år.
Pekka Olson föreslog att Akademin gör sig synlig på MyDog i januari 2022, förslagsvis med de
informationstavlor som togs fram till Stockholm Hundmässa 2019. Koordinatorn undersöker möjlig
placering av tavlorna.
§ 43 Övriga frågor
a. Hammarlunds blandning
Koordinatorn meddelade att Hammarlunds blandning är på tryck och beräknas vara
klar i början på oktober.
b. Förfrågan från Meta Lönnberg
Meta Lönnberg har ställt en fråga om Akademin kan ta emot och förvara/bevara ett
bildarkiv med nästan 1000 working kelpies. Efter en diskussion beslöt Akademin att ta
emot samlingen, med de förbehåll som gäller alla föremål som Akademin tar emot.
Koordinatorn meddelar Meta Lönnberg.
Man konstaterade att nya diskussioner om vad Akademin ska ta emot och bevara
behöver tas.
c. Förslag på ny ledamot
Pekka Olson la ett förslag på ny ledamot i Akademin, något som bifölls. Vederbörande
är tillfrågad och har tackat ja, varför Akademin beslöt att föreslå vederbörande som ny
ledamot inför CS.
d. Idéer inredning mm
Frågan bordlades till nästa fysiska möte.
e. Förlängning av mandat
Åke Hedhammars mandatperiod går ut under 2021 och det beslöts att Pekka Olson på
nästkommande CS-möte begär en förlängning av mandatet till 2025.
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§ 44 Nästa sammanträde
Nästa möte blir den 10 november 2021, och denna gång blir det ett fysiskt möte.
Kransnedläggning vid P.A. Hamiltons grav, för de som vill närvara, sker kl. 10.00.
Mötet börjar kl. 11.00 på SKKs kansli. I någon av pauserna hedrar vi Marina.
På kvällen äter vi en gemensam middag. Räkna med en heldag, med andra ord.
§ 45 Sammanträdet avslutades
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lotta Bengtsson
Koordinator

Pekka Olson
Ordförande

Åke Hedhammar
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