Svenska Kynologiska Akademin
Protokoll nr 2-2020
2020-12-15
§ 16 – 30
Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammankomst den 15 december 2020.
Mötet hölls via Zoom.
Närvarande:
Ledamöter: Pekka Olson (ordförande), Staffan Thorman, Karin Hedberg, Karl-Erik Johansson,
Elisabeth Rhodin, Renée Sporre-Willes, Dan Ericsson och Åke Hedhammar.
Frånvarande: Nils-Erik Åhmansson, Marina Reuterswärd
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
Renée Sporre-Willes valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 18 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med några tillägg under paragraf 28, Övriga frågor.
§ 19 Föregående protokoll nr 1-2020
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
a. Uppdragslista
Vid genomgången av uppdragslistan gjordes följande kommentarer:
Angående historisk utveckling av brakycefala raser: En arbetsgrupp bestående av Dan
Ericsson, Renée Sporre-Willes och Elisabeth Rhodin tittar vidare på detta.
Angående A.P. Hamiltons livskrönika: En krönika skriven av C:son Lewenhaupt i
Hundar och Hundsport nr 8-9 1949, beslöts täcka in den tänkta informationen och det
beslöts att koordinatorn sätter om texten och gör den tillgänglig i Hamiltonrummet och
i MediaflowPro.
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Angående proveniens på hundhalsbandet från Läckö slott: Staffan Thorman meddelade att
Läckö slott inte hade någon information att ge. Staffan Thorman och koordinatorn
ställer frågan till Nationalmuseum.
§ 20 Ekonomisk rapport
a. Resultatrapport
Ulf Uddman redovisade resultatrapporten. På grund av mindre utlägg för extern
personal är Akademin stadd vid god kassa, men kan å andra sidan inte förväntas få nya
medel under 2021. Tack vare ekonomisk framförhållning har SKK som helhet klarat sig
bra trots pandemin.
Koordinatorn meddelade att resultatrapporten framöver kommer att kompletteras med
en projektöversikt, där man kan se till vilket projekt pengarna har gått.
§ 21 Rapport från koordinatorn
Koordinatorn meddelade att den senaste perioden har mycket tid ägnats åt den digitala Stockholm
Hundmässa som nu publicerats på webbplatsen. På grund av detta ligger en hel del efter vad gäller
övriga uppdrag. Dock har Jubileumsboken SKK 100 år blivit digitaliserad och sökbar. Pekka Olson
och koordinatorn beslutar var den ska placeras.
§ 22 SKKs Bibliotek
a. Projekt SKKs Arkivbilder - rapport
Koordinatorn meddelade att ca 11 000 foton är skannade och håller på att indexeras.
Förstasortering och skanning pågår med hjälp av arbetsomfördelning inom kansliet.
En diskussion om bildrättigheter uppstod – beslöts att så småningom göra en lista på de
fotografer som man vill ha en överenskommelse med och kontakta dem. Detaljer kring
detta tas upp i ett senare skede.
b. Klipparkivet – rapport
Koordinatorn meddelade att arbetet med att digitalisera Klipparkivet pågår. Klippen
från 2018 till och med 2020 är inskannade och kopplade till sökmotorn på webbplatsen
(ca 2 000 artiklar). Brevet till ras- och specialklubbarna angående PDF’er på
tidningarna kommer att mejlas ut inom en snar framtid.
c. Övrigt
Inget övrigt förelåg.
§ 23 SKKs Museum
Listan med nyinkommet gicks igenom och lades till handlingarna.
Koordinatorn meddelade att vad gäller det eventuella inköpet av mynt och medaljer, så återkommer
säljaren till våren angående detta.
Ulf Uddman meddelade att den engelska kennelklubben har hört av sig angående lånet av Maud
Earls pointerhuvud. De planerar att genomföra den inställda utställningen när läget kring pandemin
är stabiliserat och SKKs erbjudande om utlåning kvarstår till dess.
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§ 24 Triangeln
Koordinatorn meddelade att Ylva Samuelsson har hämtat sina konstföremål.
Några olika idéer om möjliga utställningar diskuterades och förs upp på idébanken.
Hela Akademin funderar vidare på möjliga utställningar, med utgångspunkt från SKKs befintliga
konstsamlingar.
§ 25 Temarummet
Koordinatorn meddelade att utställningen Hundar för hundra år sedan kommer att skickas tillbaka
till Tidaholm vid årsskiftet.
Koordinatorn fick i uppdrag att ta förnyad kontakt med Borderterriersällskapet och höra hur de
ställer sig till ytterligare förskjutning av sin jubileumsutställning, då en utställning i maj inte kommer
att kunna genomföras.
Några olika idéer om möjliga utställningar diskuterades och förs upp på idébanken.
§ 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.
b. Övrigt
Koordinatorn rapporterade från ett möte med marknadsavdelningen angående projektet
Lajka, SKKs nya webblösning. Mötet handlade om Akademins behov och önskemål i
samband med detta.
§ 27 Stockholm Hundmässa
Akademin uttryckte sin uppskattning för det arbete som personalen från staben tillsammans med
resurser från webben, har gjort kring den digitala Stockholm Hundmässa som publicerats på
webben. Ett särskilt tack riktades till koordinatorn för det arbete som gjorts kring historiken och
användandet av gamla foton, bland annat.
§ 28 Övriga frågor
a. Hammarlunds blandning
Ett manus är utskickat till Akademin. Beslöts att hela Akademin ska inkomma till
koordinatorn med eventuella korrektur före årsskiftet. Efter årsskiftet kommer
slutkorrekturet att skickas till Hammarlunds familj för godkännande. Dan Ericsson
skriver en inledning till manuset.
b. Möjligheter med släktforskningsföreningar
Staffan Thorman rapporterade från en kontakt han haft med Maria Bratt, redaktör på
Sveriges Släktforskarförbundets tidskrift Släkthistoriskt Forum, för en artikel hon skulle
skriva om hundarna på gamla foton. Kontakten resulterade i en sexsidig artikel med en
ingående text om hundens utveckling under 1800- och 1900-talen, och med en
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faktaruta om SKK och Akademin. Förbundet har en webbplats www.rotter.se, vars
fotogalleri bland annat innehåller en hel del foton där hundar förekommer. Staffan
Thorman fick i uppdrag att forska vidare i hur Akademin skulle kunna samarbeta med
släktforskarna kring dessa foton.
c. Uppdatering av stadgarna
Pekka Olsons förslag på stadgeändring godtogs av Akademin och kommer att tas upp
på nästa CS-möte
d. Ulf Uddmans hågkomster
Ulf Uddman meddelade att han, efter sin pensionering, kommer att skriva ner sina
hågkomster från sina år som vd på Svenska Kennelklubben.
e. Nyrekrytering av vd
Pekka Olson rapporterade om hur rekryteringen av ny vd fortskrider.
f. TV-inspelning Kalla Fakta
Pekka Olson rapporterade om de två TV-inspelningar Kalla Fakta har gjort med honom
och Ulf Uddman.
§ 29 Nästa sammanträde
Förslag på mötesdatum 2021 kommer ut separat.
§ 30 Sammanträdet avslutades
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lotta Bengtsson
Koordinator

Pekka Olson
Ordförande

Renée Sporre-Willes
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