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Svenska Kynologiska Akademin 
Protokoll nr 4-2022 
2022-11-10 
§ 46 – 57 

 

Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammankomst den 10 november 2022. 
 

Närvarande: Ulf Uddman, Renée Sporre-Willes, Åke Hedhammar, Karin Hedberg, Staffan 
Thorman och Elisabeth Rhodin.  

Frånvarande: Thomas Uneholt, Nils-Erik Åhmansson, Karl-Erik Johansson och Dan Ericsson. 

Vid protokollet: Lotta Bengtsson 

På förmiddagen hade en föreläsning med Peter Savolainen, professor i genteknik vid KTH, anordnats. 
Ämnet var det forskningsprojekt Agria & Svenska Kennelklubbens forskningsfond tilldelat medel, där man 
DNA-analyserar 100-åriga hundskinn, för att kunna göra jämförelser med dagens nordiska spetsraser. 

Eftersom mötet var starkt förkortat var även dagordningen bantad. 

§ 46 Sammankomsten öppnas 
Då Thomas Uneholt var förhindrad att delta utsågs Ulf Uddman till mötesordförande, och han 
hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 47 Val av justerare 
Åke Hedhammar valdes till justerare.  

§ 48 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 49 Föregående protokoll nr 3-2022 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 50 Rapport från koordinatorn 
Koordinatorn rapporterade att de senaste månaderna varit mycket hektiska och att mycket släpar 
efter. För närvarande uppskattas det om inga nya uppdrag åläggs koordinatorn. 

§ 51 Stockholm Hundmässa 
Ulf Uddman gick igenom bemanningen av montern och koordinatorn förevisade planen för 
monterns utformning. Montern kommer att ha en grundbemanning med tre externa personer och 
några akademiledamöter har satt upp sig på specifika tider, medan andra, som har andra uppdrag 
under mässan, kommer till montern då de har möjlighet. 
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§ 52 Triangeln 
a. Status nuvarande och kommande utställning  

Renée Sporre-Willes rapporterade att miniutställningen med Cindy Petterssons alster är 
så gott som klar och kommer att öppnas måndag 14 november. 
Nästa utställning handlar om hundar på frimärken och planeras att öppna 1 april 2023. 
Ulf Uddman och Renée Sporre-Willes rapporterade att de redan påbörjat arbetet. 

§ 53 Temarummet 
a. Status nuvarande och kommande utställning 

Koordinatorns rapporterade att öppnandet av Den gyllene retrievern blev mycket lyckat, 
med många intresserade besökare och trevlig stämning. Utställningen har fått mycket 
beröm från flera håll. 
Nästa utställning är Västgötaspetsen 80 år och planeras att öppna 1 april 2023. Till 
kontaktperson inom Akademin utsågs Karin Hedberg. Koordinatorn meddelade att 
planeringen inom rasklubben redan är igång. 

§ 54 SKKs museum  
a. Gåvor och inköp 

Elisabeth Rhodin förevisade de föremål hon köpt in på auktion: Fru Maja Hedströms 
vandringspris - en pokal från 1930, och en oljemålning av Lennart Sand, föreställande 
vorsteh Danbos Alrika, född 1978. 
Staffan Thorman har sammanställt information om pokalen och Elisabeth Rhodin om 
tavlan, de finns hos koordinatorn för sammanställning. 

b. Sortering/gallring i samlingarna - tavelprojektet 
På grundval av de synpunkter som inkommit till koordinatorn angående vilka tavlor 
som kan avyttras, förevisades sex tavlor. Av dem beslöts att fyra kan avyttras. 
Man beslöt att skapa en tavelgrupp, som fortsättningsvis kommer att lägga fram förslag 
på avyttring och även på vilket sätt. Gruppen kommer att bestå av Ulf Uddman, Renée 
Sporre-Willes och koordinatorn. Även Dan Ericsson kommer att tillfrågas. 

c. Övrigt 
Diskuterades huruvida ett monterbord skulle köpas in till museet, men då man inte 
kunde hitta ett omedelbart användningsområde, beslöt man att avvakta. 
Koordinatorn gavs i uppdrag att kontakta en snickare för få offert på ett måttbeställt 
monterbord till Hamiltonrummet.  

§ 55 Övriga frågor 
a. Förfrågan om utgivningsstöd 

En förfrågan har inkommit om huruvida Akademin kan ge utgivningsstöd till en bok 
om flatcoated retriever. Efter en diskussion konstaterade Akademin att det inte ligger 
inom ramen för dess verksamhet och avslår förfrågan. 
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b. Richardis Sörvik-tavlor till MyDog 2023 
Ulf Uddman har undersökt transportkostnaderna och försäkringsfrågan, men ingen 
information finns om hur tavlorna skulle förvaras och hanteras. Med tanke på 
kostnaderna och den osäkerhet som finns kring logistiken beslöt Akademin att avstå 
från att låna ut tavlorna denna gång. 

c. Hundprofiler på Wikipedia 
Ett förslag har inkommit om att Akademin ska tillse att fler hundprofiler kommer med 
i Wikipedia. Akademin diskuterade frågan och konstaterade att det vore ett alltför 
känsligt ämne för Akademin att hantera. Istället kunde man tänka sig att uppmuntra i 
första hand rasklubbarna att föra in information om de personer som man anser borde 
finnas med. Koordinatorn åtog sig att göra ett förslag på annons.  

§ 56 Nästa sammanträde 
Nästa möte blir torsdag 16 februari 2023, kl 10.00. 
Man beslöt att skjuta på den gemensamma middagen till nästa möte, då många hade förhinder att 
närvara denna gång. 

§ 57 Sammanträdet avslutades 
Mötesordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 
Vid protokollet: Justeras: Justeras: 
 
 
Lotta Bengtsson Ulf Uddman Åke Hedhammar 
Koordinator Mötesordförande 


