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Svenska Kynologiska Akademin 
Protokoll nr 1-2023 
2023-02-16 
§ 1 – 15 

 

Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammankomst den 16 februari 2023. 
 

Närvarande: Ulf Uddman, Renée Sporre-Willes, Karin Hedberg, Staffan Thorman, Karl-Erik 
Johansson och Elisabeth Rhodin. 

Frånvarande: Thomas Uneholt, Nils-Erik Åhmansson och Åke Hedhammar 

Vid protokollet: Lotta Bengtsson 

Ulf Uddman sade några minnesord om nyligen bortgångna Dan Ericsson och Märta Ericson, båda 
uppskattade ledamöter i Akademin. En tyst minut hölls. 

§ 1 Sammankomsten öppnas 
Då Thomas Uneholt hade förhinder att närvara utsågs Ulf Uddman till mötesordförande. 

§ 2 Val av justerare 
Renée Sporre-Willes valdes till justerare.  

§ 3 Godkännande av dagordning 
Efter några tillägg, godkändes dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll nr 4-2022 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

a. Uppdragslista – genomgång 
Uppdragslistan gicks igenom. Några punkter togs bort och nya punkter tillkom. 
Koordinatorn uppdaterar listan. 

§ 5 Ekonomisk rapport 
a.  Resultatrapport och balansräkning 

Ulf Uddman redovisade det ekonomiska läget, som är gott. Det planerade 
digitaliseringsarbetet kommer att fortsätta under året. 

§ 6 Rapport från koordinatorn 
Koordinatorn rapporterade att  

• förutom arbetet med arkivbilderna och organiseringen av magasinet, har alla 
projekt fått stå på paus, tills det löpande arbetet är ifatt. 
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• de uppdrag som inte är klara kvarstår på att-göra-listan. 

 
§ 7 SKKs bibliotek 

a. Gåvor och inköp 
Ett stort antal jaktböcker har lämnats in av Marie Nylander, efter sin bortgångne man. 
Akademin tackar för gåvan! 

b. Övrigt 
Koordinatorn meddelade att det har kommit in fler förfrågningar än vanligt angående 
vad som är tillgängligt i biblioteket, och tre personer har kommit in och forskat. 
Koordinatorn fick i uppdrag att skanna in de sidor ur Den gröna näringen (I+II) som är 
intressanta för Akademin, och mejla ut dem. 
Ulf Uddman fick i uppdrag att höra med IT-avdelningen om att köpa in en 
biblioteksdator, för det digitala biblioteket. 
Koordinatorn kollar vilka bildavtal som saknas, och mejlar Ulf Uddman och Renée 
Sporre-Willes. 
Karl-Erik Johansson erbjöd sig att vara behjälplig vid organiseringen av magasinet. Om 
behov uppstår har koordinatorn mandat att anlita en timanställd för att påskynda 
projektet. 

§ 8 SKKs museum  
a. Gåvor och inköp 

En akrylmålning till minne av finalshowerna, av Folke Bagger, har skänkts till SKKs 
museum av finalgänget på Stockholm Hundmässa, med anledning av Hans Rosenbergs 
pensionering. Akademin tackar för gåvan! 
En glasvas med gravyr och en statyett av en kerry blue terrier har skänkts av Susanne 
Andersson, kennel Checkpoint. Akademin tackar för gåvan! 
En oljemålning av Richardis Sörvik, föreställande borderterriern Leatty Panaga Tess har 
skänkts av Bordersterriersällskapet, efter att den hängt i utställningen Borderterriern 
100 år. Akademin tackar för gåvan! 
En samling med äldre hundprylar, som t.ex. en trimmer i originalförpackning och en 
hundsko i läder, har skänkts av Hans Rosenberg. Akademin tackar för gåvan! 
Dan Ericsson legat innehåller fem tavlor, två inramade fotografier och tre statyetter, 
samtliga föreställande skotska terrier. Akademin tackar Dans Ericssons dödsbo för 
gåvan! 
Akademin har köpt in en oljemålning från 1868 av Johan Arsenius, föreställande en 
hund jagade en katt i ett stall. Den är inköpt på Bukowskis av Ulf Uddman, efter 
samråd med Akademin per mejl. Ulf Uddman står nu som kontaktperson för 
Akademins konto på Bukowskis. 
Karin Hedberg kom in med Vivian Bonanders vandringspris från 1928, en grötgryta i 
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silver som för närvarande ägs av Svenska Salukiklubben. Akademin tackar för gåvan! 
Vad gäller de två förfrågningar som inkommit angående deponering av vandringspriser, 
se punkten nedan. Koordinatorn meddelar frågeställarna. 

b. Övrigt 

i. Eventuella inköp 
Det skrivbord i masurbjörk som Torkil Nilson erbjudit SKKs museum 
tas tacksamt emot. Koordinatorn kontaktar donator igen, för att lösa 
transporten. Akademin tackar för gåvan! 
Det erbjudande om inköp av ett antal träsniderier av svenska 
hundraser, har inkommit till Akademin. Akademin övervägde 
erbjudandet men tackar nej denna gång. 

ii. Diverse avtal 
Följande beslut togs under mötet: 
Gåvosamling 
Akademin ser ingen möjlighet att ta emot föremål, där givaren har ställt 
villkor för sin donation, som t.ex. att hålla ihop en samling för evigt. 
Det går inte att veta hur förhållandena kommer att se ut i framtiden 
och ett sådant löfte skulle kunna bli problematiskt. 
I de fall det är möjligt och av stort kynologiskt intresse, kan Akademin 
besluta att försöka göra donator till viljes, utan att utlova att så kommer 
att ske. 
Gåvoavtal 
Gåvoavtal behöver endast i undantagsfall skrivas. 
Deponering 
Akademin beslutade att vara mycket restriktiva med deponeringar i 
fortsättningen, med tanke på de praktiska problem som kan uppstå 
med försäkringar med mera. 

iii. Förslag på ommöblering 
Ulf Uddman har kommit in med ett förslag på ommöblering i museet, 
där en väggyta skulle kunna dediceras nya tavlor, samt att man kunde 
göra en plan för rotation av tavlorna i SKKs samlingar. 
Efter en rundtur i museet beslöt Akademin att de befintliga tavlorna ska 
hängas om för att skapa en vägg för nyinkommet. Vad gäller rotation av 
tavlor fattades inget beslut. 

iv. Avyttring av tavlor 
Mötet beslöt att försöka sälja de tavlor som ska avyttras, på Stockholm 
Hundmässa, beroende på om tavlorna är av lämplig storlek och om 
Akademin får tillräckligt med utrymme 2023. 
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§ 9 Triangeln 
a. Status nuvarande och kommande utställning 

Renée Sporre-Willes har ett förslag på att Cindy Peterssons utställning får hänga kvar 
till den 26 mars, så att den kan förevisas för SVHF (Sveriges Hundfrisörer). Förslaget 
bifölls. 
Nästa utställning är hundar på frimärken och arbetet är i full gång. 

b. Idébank Triangeln 
Man beslöt att, istället för den planerade Stangenberg-utställningen, ha en kortare 
utställning till minne av Dan Ericsson och Märta Ericson, med start 1 oktober. 
Koordinatorn uppdaterar idébanken, samt för in ytterligare ej tidsbestämda idéer.  

c. Övrigt 
Inget övrigt förelåg. 

§ 10 Temarummet 
a. Status nuvarande och kommande utställning 

Koordinatorn meddelade att Den gyllene retrievern är mycket populär och det har varit 
många visningar. Henric Fryckstrand och Lena Widebeck har anordnat en special-
visning den 26 februari, som de tar hand om själva, med hjälp av Kjell Svensson. 
Koordinatorn meddelade att det har börjat komma in material till Västgötaspetsen 80 
år, och Karin Hedberg har kontakt med klubben. 

b. Idébank Temarummet 
Koordinatorn uppdaterar idébanken med nya idéer. 

i. Externt förslag på tema 
Koordinatorn fick i uppdrag att kontakta den externa förslagsställaren 
(numerärt små spanielraser) och undersöka tankarna närmre för att se 
om det finns tillräckligt med material. 

ii. Jubilerande klubbar 2024 
Tre rasklubbar har 50-årsjubileum 2024. Koordinatorn åtog sig att 
höra sig för med en av dem, om det finns intresse av att ha en 
utställning. 

c. Övrigt 
Inget övrigt förelåg. 

§ 11 Marknadsföring  
a. Förslag på annons 

Koordinatorn förevisade ett förslag på annons i Hundsport gällande en uppmaning om 
att skriva om hundprofiler på Wikipedia. Förslaget bifölls och annonsen kommer att 
publiceras vid lämpligt tillfälle. 
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I samma anda åtog sig Staffan Thorman att göra ett förslag på en text om Svenska 
Kynologiska Akademin, för publicering på Wikipedia.  

§ 12 Stockholm Hundmässa 
Ulf Uddman och koordinatorn rapporterade från SHM 2022. 
Placeringen och utformningen av montern fungerade mycket bra. Tre externa personer 
arbetade i montern, varav en blev sjuk och var inte med på söndagen. Då det fungerade 
bra ändå kan man konstatera att det i fortsättningen kan räcka med två externa personer 
plus en Akademi-ledamot i montern (åtminstone mellan 10 och 12). Glädjande nog 
såldes nästan alla fohundar. Försäljningen av böcker gick trögare, och man kanske 
behöver välja ut böckerna lite noggrannare. 
Då hela Stockholm Hundmässa kommer att ses över inför 2023, så är det svårt att veta 
vilka förutsättningar som gäller, men Akademin skulle gärna se ett liknande upplägg 
igen. Eventuellt kan man be att få en ledig väggyta, för försäljning av tavlor. 

§ 13 Övriga frågor 
a. Minnesskrift Dan Ericsson 

Enligt beslut per mejl ska en mindre minnesskrift göras om Dan Ericssons gärning 
inom SKK. Man diskuterade olika personer som kan tillhandahålla underlag. Ulf 
Uddman och Renée Sporre-Willes är sammanhållande. 

b. Minnesskrift Märta Ericson 
Akademin beslöt att ta fram en mindre minnesskrift om Märta Ericson, lik den om Dan 
Ericsson. Man diskuterade olika personer som kan tillhandahålla underlag. Åke 
Hedhammar är sammanhållande. 

c. Renée Sporre-Willes ledamotskap 
Renée Sporre-Willes mandat i Akademin tar slut under 2023 och mötet beslöt att 
begära förlängning i fyra år till, till 2027. Frågan vidarebefordras till Thomas Uneholt 
som tar upp det i CS. 

d. Ny ledamot i Akademin 
Man diskuterade olika förslag på ny ledamot i Akademin. En person var särskilt 
intressant och Elisabeth Rhodin åtog sig att kontakta vederbörande. Om svaret blir 
positivt vidarebefordras frågan till Thomas Uneholt som tar upp det i CS. 

e. Släktforskningssamarbete 
Staffan Thorman la fram sina tankar kring ett samarbete med släktforskningen och 
gamla bilder. Eftersom det just nu finns mycket kvar att göra med arkivbildsprojektet 
och det saknas resurser för att åta sig ytterligare ett potentiellt omfattande projekt, 
föreslog Staffan Thorman att idén läggs på is tills vidare. Staffan Thorman åtog sig att 
ha frågan under bevakning och aktualisera frågan igen, när utrymme finns. 
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Under diskussionerna framkom att det finns en hel del gamla foton inskannade på t.ex. 
DigitaltMuseum, som man skulle kunna länka till från den blivande biblioteksdatorn.    

§ 14 Nästa sammanträde 
Nästa möte blir torsdag 30 maj november, kl 10.00 - 15.00. 

Förslag på kommande möten under året: 
Torsdag 31 augusti, kl 12.00 -16.30 (Börja med gemensam lunch, avsluta med middag på 
restaurang) 
Torsdag 16 november, kl. 10.00 – 15.00. 

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

 
Vid protokollet: Justeras: Justeras: 
 
 
Lotta Bengtsson Ulf Uddman Renée Sporre-Willes 
Koordinator Mötesordförande 


