Svenska Kynologiska Akademin
Protokoll nr 1-2021
2021-03-17
§ 1 – 15
Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammankomst den 17 mars 2021.
Mötet hölls via Google Meet.
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
Adjungerad: Ulf Uddman
Vid protokollet: Lotta Bengtsson

§1

Sammankomsten öppnas
Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna hjärtligt
välkomna.
En tyst minut hölls för Marina Reuterswärd, som avled i januari 2021. Pekka Olson och Ulf
Uddman representerade Svenska Kennelklubben vid begravningen och Dan Ericsson närvarade vid
urnsättningen. Man enades om att hedra Marina på något sätt vid nästa fysiska möte.

§2

Val av justerare
Elisabeth Rhodin valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§3

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

§4

Föregående protokoll nr 2-2020
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och följande kommentarer gjordes:
På grund av rådande pandemiläge kommer kansliet ha stängt till 15 augusti och personalen
uppmanas att i möjligaste mån arbeta hemifrån. Koordinatorn kommer därför att kontakta Svenska
Borderterriersällskapet angående deras jubileumsutställning i Temarummet, och höra om de
eventuellt är intresserade av att ha utställningen till hösten istället.
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Pekka Olson och Ulf Uddman rapporterade om efterverkningarna av de två kritiska program om
Svenska Kennelklubben som Kalla Fakta visade i TV4 under våren. Mediastormen har nu i princip
upphört helt och den tycks inte ha påverkat verksamheten i någon märkbar utsträckning.
Därefter lades föregående protokoll till handlingarna.
a. Uppdragslista
Vid genomgången av uppdragslistan gjordes följande kommentarer:
Angående Hammarlunds blandning: Dan Ericsson rapporterade att Hammarlunds familj
muntligen har gett sitt godkännande till tryckning av boken i den form som SKK
bestämmer. Koordinatorn skickar slutkorret till Dan Ericsson som kommer att se till att
godkännandet även kommer i skriftlig form.
Beslöts att Pekka Olson tar över uppgiften att skriva ett förord, eftersom inriktningen
på textens innehåll har förändrats.
Angående historisk utveckling av brakycefala raser: En diskussion om vilka raser som ska
tas med i projektet uppstod, och om hur resultatet ska presenteras. Arbetsgruppen
bestående av Dan Ericsson, Renée Sporre-Willes och Elisabeth Rhodin arbetar vidare
med detta.
Angående proveniens på hundhalsbandet från Läckö slott: Staffan Thorman meddelade att
Nordiska museet tillfrågats. De var mycket tillmötesgående men hade inte mycket
information att ge, förutom eventuella stämplars betydelse. Nästa steg är att undersöka
halsbandet efter stämplar. Staffan Thorman och koordinatorn fortsätter
efterforskningen.
§5

Ekonomisk rapport
a. Resultatrapport
Ulf Uddman redovisade resultatrapporten och meddelade att Akademin är stadd vid
god kassa. Rapporten lades till handlingarna.

§6

Rapport från koordinatorn
a. Demonstration av MediaflowPro
Koordinatorn demonstrerade MediaflowPro, där nu arkivbilderna, museets samlingar
och dokumentation av Akademins utställningar finns samlade. Museets samlingar är i
det närmaste komplett inklusive provenienser, men kan givetvis uppdateras med mer
information om konstverken. Akademin uttryckte sin uppskattning för det arbete
koordinatorn lagt ner.

§7

SKKs Bibliotek
a. Nyinkommet
Koordinatorn meddelade att en hel del böcker har skänkts till biblioteket, bland annat
från Dan Ericsson, Monika Jansson och Marina Reuterswärd. Arbetet med att registrera
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dem ligger dock efter, mycket på grund av pandemiläget som har gjort att arbetet har
varit inriktat på sådant som kan utföras hemifrån.
§8

SKKs Museum
a. Nyinkommet
Listan med nyinkommet gicks igenom. Bilder ligger på Akademins Google Site.
b. Inköp av tavlor
En förfrågan har inkommit om huruvida Akademin är intresserad av köpa ett antal
konstverk från en privat säljare, de flesta gjorda av Richardis Sörvik. Koordinatorn fick i
uppdrag att fråga säljaren om konstverken föreställer namngivna hundar.
a. Marinas kvarlåtenskap – rapport
Ulf Uddman redovisade för Marina Reuterswärds legat: 150.000 kronor till Svenska
Kennelklubbens Museum för inköp av konst samt alla hundrelaterade föremål,
inklusive ett vitrinskåp med prydnadshundar, en målning av Gertie Bracksieck,
Tyskland och fyra miniatyrer av Margaret Andersen, England.
Koordinatorn meddelade att tavlorna är registrerade i samlingarna, prydnadshundarna
är sorterade och håller på att registreras, prispokalerna och böckerna återstår.
Vitrinskåpet återstår att placera på lämpligt ställe.
b. Förslag på ommöblering i Hamiltonrummet
Koordinatorn lade fram ett förslag på ommöblering i Hamiltonrummet, för att kunna
göra A. P. Hamiltons dokument synliga. En generell diskussion kring möbleringen
uppstod och frågan bordlades tills Akademin kan bedöma frågan på plats. Karl-Erik
Johansson fick i uppdrag att titta efter lämpliga bänkar på auktionsajterna.
Koordinatorn mejlar honom måtten under fönstret.

§9

Triangeln
Planeringen för Triangeln kvarstår enligt idébanken.

§ 10 Temarummet
Planeringen för Temarummet kvarstår enligt idébanken.
a. Försäljning - förslag
Koordinatorns förslag på att använda Temarummet till föremål som ska avyttras avslogs
av Akademin. Koordinatorn fick i uppdrag att hitta en annan plats, gärna i utrymmet
utanför Hamiltonsalen.
§ 11 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.
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§ 12 Stockholm Hundmässa
Ulf Uddman meddelade att det fortfarande är oklart huruvida det kommer att bli en Stockholm
Hundmässa 2021. En ny bedömning kommer att göras i maj. Om det inte blir av, kan man tänka
sig att man gör en digital variant även i år.
§ 13 Övriga frågor
a. Hammarlunds blandning
Behandlat under § 4a.
b. Skrivelse Svensk Irländsk Terrierförening
En skrivelse från Lennart Ståhle, ordförande i Svensk Irländsk Terrierförening, har
inkommit. Skrivelsen efterlyser en digitalisering av SKKs tidskrift och stambok.
Akademin håller med om att detta vore behjärtansvärt men med tanke på de
digitaliseringsprojekt som redan pågår, är det inte aktuellt just nu.
Pekka Olson åtog sig att skriva ett svar till Lennart Ståhle.
c. Marinas uppdrag
Då Marina Reuterswärd hanterade en rad praktiska göromål i Museet beslöts att Pekka
Olson och koordinatorn sätter samman en lista på dessa områden, som ett underlag för
en diskussion om hur dessa ska hanteras i framtiden.
I samband med detta diskuterades möjligheten att ha en vänförening. Staffan
Thorman åtog sig att, tillsammans med Pekka Olson och Renée Sporre-Willes,
formulera ett förslag på hur detta skulle kunna se ut.
d. Inköp av konstverk
Ett förslag har inkommit på att göra en avgjutning av ett konstverk som står publikt i
Göteborg. Efter en diskussion om det kynologiska värdet i förhållande till kostnaden för
en bronsavgjutning i helfigur beslöt Akademin att inte gå vidare i frågan.
e. Gamla filmer
Länken www.filmarkivet.se/movies/vara-hundar-i-falt/ mejlades ut till Akademin av Åke
Hedhammar före mötet. En diskussion uppstod kring hur man kan göra den här typen
av filmer kända. En idé kan vara att länka från Akademins webbplats, men inget beslut
fattades då SKKs webbplats är under en omfattande omstrukturering. Koordinatorn
bevakar frågan.
f. Det digitala biblioteket
Då mer och mer av bibliotekets böcker och tidskrifter (till exempel Jubileumskrönikan,
Klipparkivet, Jägartidskrifter) blir digitaliserade uppstod frågan om hur materialet kan
göras tillgängligt. Pekka Olson och koordinatorn fick i uppdrag att titta vidare på
frågan, med hänsyn tagen till forum, målgrupp och rättighetsaspekten.
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§ 14 Nästa sammanträde
Nästa möte blir den 26 maj 2021, kl. 9.00–14.00.
§ 15 Sammanträdet avslutades
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lotta Bengtsson
Koordinator

Pekka Olson
Ordförande

Elisabeth Rhodin
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