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Svenska Kynologiska Akademin 
Protokoll nr 1-2020 
2020-09-24 
§ 1 – 15 

 

Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammankomst den 24 september 2020. 

Närvarande: 

Ledamöter: Pekka Olson (ordförande), Marina Reuterswärd, Staffan Thorman, Karin Hedberg, 
Karl-Erik Johansson, Elisabeth Rhodin, Renée Sporre-Willes och Åke Hedhammar.  

Frånvarande: Nils-Erik Åhmansson, Dan Ericsson 

Adjungerad: Ulf Uddman 

Vid protokollet: Lotta Bengtsson 

 

§ 1 Sammankomsten öppnas 
Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna hjärtligt 
välkomna. 

§ 2 Val av justerare 
Åke Hedhammar valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med några tillägg under paragraf 13, Övriga frågor. 

§ 4 Föregående protokoll nr 4-2019 
 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

a. Uppdragslista 
Vid genomgången av uppdragslistan gjordes följande kommentarer: 
Angående ny fast punkt i dagordningen: Marknadsföring: Koordinatorn föreslog att 
punkten Annonsplan Hundsport ändras till Marknadsföring och att annonsplanen 
ligger under den punkten. Förslaget antogs.   
Angående Carl Andreassons fotosamling: Karl-Erik har kontaktat Maria Landergård, som 
tyvärr inte hade mycket information att ge. Konstaterades att SKK redan har en 
tämligen stor samling av Andreassons fotografier. 
Angående A.P. Hamiltons livskrönika: Renée Sporre-Willes meddelade att information 
om A.P. Hamilton inte är särskilt lättillgänglig, förutom grundläggande fakta. Mötet 
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gav Pekka Olson, Ulf Uddman och koordinatorn i uppdrag att titta på möjligheten att 
anlita en extern person att göra efterforskningar för en mer ingående krönika. 
Angående uppsnyggning av Hamiltons grav: Graven har blivit uppsnyggad, troligtvis 
genom ett gravskötselavtal. Marina Reuterswärd meddelade att det är känsligt att gå 
förbi familjen. 

§ 5 Ekonomisk rapport 
a. Resultatrapport 

Ulf Uddman redovisade resultatrapporten. På grund av pandemin har vissa 
arbetsomfördelningar gjorts på kansliet, vilket har inneburit att Akademin har fått hjälp 
med bland annat Klipparkivet och Arkivbilderna. På grund av mindre utlägg för extern 
personal är därför Akademin stadd vid god kassa. 

§ 6 Rapport från koordinatorn 
a. Inventarieförteckning - rapport 

Koordinatorn redovisade för arbetet med inventarieförteckningen, som är långt ifrån 
klar men har kommit en bra bit. Akademin har fått information om hur man går in i 
MediaflowPro för att se föremål och provenienser. 
Koordinatorn hade två frågor till Akademin: 
Hur förhålla sig till inkomna föremål? (Gäller i synnerhet stora mängder.) 
Skapa formulär för genomgång av inkomna föremål? 
Beslutades att Akademin ska titta på detta nästa gång man träffas fysiskt. 

b. Arkivplan - rapport 
Koordinatorn meddelade att raskompendier och RAS-dokument redan sparas på ett 
betryggande sätt. Vad gäller arkivering av rasstandarder återkommer koordinatorn om 
det vid nästa möte. 
Renée Sporre-Willes meddelade att hon har gamla raskompendier hemma. Beslutades 
att dessa ska hämtas till kansliet för arkivering i biblioteket. 

c. Övrigt 
Inget övrigt fanns att rapportera. 

§ 7 SKKs Bibliotek 
a. Nyregistrerade böcker sen förra mötet 

Koordinatorn redovisade för förfarandet för nyinkomna böcker. 

b. Statistik 
Statistiken gicks igenom och lades till handlingarna. 

c. Projekt SKKs Arkivbilder - rapport 
Koordinatorn meddelade att så gott som alla foton i lilla förrådet är uppsorterade och 
att nästa fas – skanningen – precis har påbörjats. Beslutades att de foton som finns hos 
Renée Sporre-Willes kommer att flyttas till kansliet under hösten. 
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d. Klipparkivet – rapport 
Ulf Uddman redovisade för arbetet med Klipparkivet. 
Mötet beslutade att från och med 2021 ska tidningarna sparas digitalt. Koordinatorn 
fick i uppdrag att mejla berörda klubbar redan nu och begära in PDF’er från 2021, 
istället för fysiska tidningar. 

e. Övrigt  

i. Då Jubileumsboken SKK 100 år innehåller en mängd intressant 
information som kan vara användbar i olika projekt har koordinatorn 
fått i uppgift att ta in prisuppgift på att skanna in den. 

ii. Renée Sporre-Willes meddelade att hon har en mängd VHS-filmer som 
kan vara intressanta att arkivera i biblioteket. Mötet beslutade att de ska 
fraktas till kansliet för genomgång och eventuell överföring till digitalt 
media. Koordinatorn fick i uppdrag att ta fram prisuppgift på 
digitalisering av VHS-filmer. 

iii. En omorganisering av biblioteket har gjorts och koordinatorn föreslog 
de bokhyllor som står i gången mot restaurangen används till att ta upp 
fler gamla böcker på display. Förslaget bifölls och koordinatorn fick i 
uppdrag att köpa in låsbara glasdörrar till hyllorna. 

§ 8 SKKs Museum 
a. Gåvor och inköp  

Listan med nyinkommet gicks igenom och lades till handlingarna. 
Staffan Thorman fick i uppdrag att efterforska om man kan få fram mer information 
om det inköpta hundhalsbandet från Läckö slott, daterat 1794. 
Diskuterades eventuell katalogisering av de frimärken vi har fått in och kommer att få 
in. Tills vidare kommer de att dokumenteras och föras in i inventarieförteckningen som 
samlingar och beslut lades på framtiden. 

b. Utsmyckning av kansliet – tillgängliga ytor 
Marina Reuterswärd rapporterade att i Hamiltonsalen och foajén utanför hänger nu nya 
tavlor och att ordförande-tavlorna har hängts om. Mötet beslutade att de områdena 
betraktas som klara för nu. 
Ulf Uddman tar reda på om man kan sätta upp skenor i trapphuset för upphängning av 
Bagger-tavlor. 

c. Placering av bronssalukin 
Dan Ericsson och Karin Hedbergs förslag på placering av bronssalukin i glasgången 
mellan huskropparna bifölls och koordinatorn fick i uppdrag att anlita en snickare för 
att konstruera en ställning åt salukin. 
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d. Temperaturen i museet – rapport 
Åke Hedhammar meddelade att det viktigaste för att konstföremålen inte ska ta skada 
är att temperaturen är jämn och att det inte blir för stora svängningar.  

e. Övrigt 
Inget övrigt förelåg. 

§ 9 Triangeln 
a. Status nuvarande utställning 

Koordinatorn meddelade att Ylva Samuelsson har varit i kontakt angående 
nedtagningen av miniutställningen och fått information om att hon kan hämta den 
närsomhelst före årsskiftet. 

b. Status kommande utställning 
Ulf Uddman meddelade att det på grund av pandemin råder besöksförbud på kansliet 
och det går inte att förutsäga när det kommer att hävas, en grov gissning kan vara 
framåt sommaren 2021. På grund av detta beslöt mötet att inte göra några bestämda 
planer för kommande utställningar. 

c. Idébank Triangeln 
Både ”Raser ur ett historiskt perspektiv” och Stangenberg-teckningarna kan sättas upp 
med tämligen kort varsel om besöksförbudet skulle hävas. Övriga utställningar läggs på 
is tills vidare. 

d. Övrigt 
Inget övrigt förelåg. 

§ 10 Temarummet 
a. Status nuvarande utställning 

Koordinatorn har haft kontakt med Tidaholms museum och har fått löfte om att ha 
kvar utställningen ”Hundar för hundra år sedan” fram till årsskiftet. Detta på grund av 
att antalet fysiska möten har ökat på kansliet och det ger åtminstone mötesdeltagarna 
möjlighet att se utställningen. 

b. Status kommande utställning 
Se § 59 b) 
Koordinatorn fick i uppdrag att kontakta Borderterrierklubben för att erbjuda dem en 
utställningsperiod under 2021, istället för sommarutställningen de skulle ha haft under 
2020. 

c. Idébank Temarummet 
Retrieverutställningen kan troligtvis sättas upp med kort varsel om besöksförbudet 
skulle hävas. Övriga utställningar läggs på is tills vidare. 
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d. Övrigt 
Inget övrigt förelåg. 

§ 11 Marknadsföring 
a. Annonsplan Hundsport 

Koordinatorn meddelade att annonsplanen, under rådande omständigheter, är 
förenklad till att alternera mellan att uppmana till gåvor och allmän information om 
museet och biblioteket.  

b. Övrigt   

i. På redaktören Inger Boströms (Hundsport Special) initiativ har en 
dialog har startats om att ha med en blänkare eller en kort text om 
utställningarna i varje nummer, i mån av utrymme.  

ii. I samband med omgörningen av SKK webbplats har koordinatorn 
kallats till ett möte med webben, för att gå igenom vad Akademin 
behöver och vill ha. 

 
§ 12 Stockholm Hundmässa 

Ulf Uddman meddelade att då Stockholm Hundmässa är inställt i år kommer man att undersöka 
möjligheten av ha ett digitalt evenemang på webbplatsen istället, där man skulle kunna ha bilder och 
information från tidigare mässor. Akademin uttryckte sitt bifall och gav koordinatorn mandat att ta 
fram passande material. 

§ 13 Övriga frågor 
a. Hammarlunds blandning 

Staffan Thorman rapporterade hur han (tillsammans med Åke Hedhammar) har tänkt 
kring gallringen i artikelsamlingen. Koordinatorn meddelade att sidantalet därmed har 
reducerats från ca 300 sidor till omkring 150 sidor. Alla texter är satta och 
illustrationerna består av museiföremål, foton av Åke Wintzell (som SKK har 
bildrättigheterna till) och Ann-Maries privata foton. Omslagsbilden lånar Åsa Lindholm 
ut mot ett omnämnande. 
Efter några justeringar kommer koordinatorn att göra korrekturet tillgängligt för 
Akademin. Vad som saknas är förordet/inledningen och något om A-M Hammarlunds 
gärning i Hunduppfödarföreningen. 

b. Uppdatering av stadgarna 
Nils-Erik Åhmansson hade mejlat en synpunkt på Pekka Olsons förslag till 
stadgeändring, som kommer att gå igenom dokumentet igen och återkomma på nästa 
möte. 
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c. Artikel om arkeologiskt fynd 
Åke Hedhammar gjorde Akademin uppmärksam på en artikel i SVT Nyheter om de 
arkeologiska utgrävningarna i Ljungaviken i Sölvesborg, där man har funnit en cirka 
8.200 år gammal hund begraven. Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/i-
ljungaviken-ligger-en-hund-begraven-hittades-efter-8-400-ar 

d. Policyfrågor 
Efter en diskussion kom mötet fram till att när det kommer kynologiska frågor, på 
telefon eller mejl, ska koordinatorn först kontakta berörda ledamot i Akademin innan 
dennes kontaktuppgifter lämnas ut. 

e. Testamenten 
På förekommen anledning diskuterades hur koordinatorn bäst kan hjälpa personer som 
önskar testamentera föremål till SKK. Koordinatorn fick i uppdrag att lägga ut 
information och blankett på webben.  

§ 14 Nästa sammanträde 
Nästa möte är tisdag 15 december 2020 kl 10.00. 
Kransnedläggning vid A.P. Hamiltons grav sker separat tisdag 10 november kl 11.00. 

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

 
 
 
Vid protokollet: Justeras: Justeras: 
 
 
Lotta Bengtsson Pekka Olson Åke Hedhammar 
Koordinator Ordförande 
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