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Svenska Kynologiska Akademin 

Protokoll nr 1/2015 

2015-04-14 

§§1 – 14 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin 

den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga 

 

 

 

Närvarande: 

Ledamöter 

Nils Erik Åhmansson (ordförande), Staffan Drangel, Märta Ericson, Åke Hedhammar 

(fr.o.m.§ 8), Karin Hedberg, Marina Reuterswärd, Renée Willes (§§ 3- 6) 

 

Adjungerad 

Ulf Uddman 

 

Anmält förhinder 

Hans Jerenäs 

 

Vid protokollet 

Märta Ericson 

 

 

 

§ 1  Sammankomsten öppnas 

 

Ordförande Nils Erik Åhmansson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna 

välkomna. 

Akademin hedrade minnet av Kenneth Edh, som avled i december 2014, med en tyst minut. 

 

 

§ 2  Justering 

 

Karin Hedberg valdes att jämte ordföranden justera protokollet. Därefter framförde 

ordföranden en hälsning från Hans Jerenäs, som på grund av sjukdom inte har kunnat delta i 

Akademins arbete under en tid. 
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 § 3  Föregående protokoll 

 

Justerat protokoll nr 2/2014 från den 19 november 2014 förelåg. Från genomgången noteras 

följande: 

 

§ 20 Föregående protokoll. § 4 Föregående protokoll. § 23 Övriga frågor. 

Förtjänstmedalj 

Ulf Uddman har enligt uppdrag införskaffat en liggare för dokumentation. 

 

§ 21 Ekonomisk rapport 

Ulf Uddman redogjorde för de inledande kontakterna med professionell 

insamlingskonsult. 

 

§ 24  Ansökan från Svenska Lapphundklubben 

Specialklubbens ansökan har behandlats av Centralstyrelsen, vilken vid 

sammanträde den 6 februari 2015 beslutade att avslå ansökan. 

     Bilaga 1  

§ 27  Arkivpärmar 

Renée Willes fortsatte redovisningen av material, som förvarats i hennes hem 

och som nu överlämnas till Svenska Kynologiska Akademin. De för dagen 

aktuella silverföremålen har tidigare anonymt inlämnats till SKK:s Museum. 

Tillsammans med övrigt material finns föremålen listade i en förteckning: 1-100 

Arkivnummer i ordningsföljd (per10/4 2015). Förteckningen i usb-minne 

överlämnades till Ulf Uddman. 

I samband med redovisningen förevisade Renée Willes den danska tidningen 

Hunden och den amerikanska D, vilkas aktuella utgåvor innehåller artiklar om 

SKK:s Museum.  

 

Akademin avslutade genomgången av föregående protokoll med en diskussion 

om lämpligt utrymme för förvaring av inköpta föremål, gåvor mm innan 

registrering hinner ske och beslutade uppdra åt Ulf Uddman att förbereda ett 

sådant utrymme. Akademin beslutade vidare att ge Marina Reuterswärd 

ansvaret för den fortsatta hanteringen av inkomna föremål, bland annat 

placeringen, efter det att registrering skett.  

 

Efter diskussioner och beslut avslutades genomgången av föregående protokoll, vilket 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 5  Ekonomisk rapport 

 

Ulf Uddman kommenterade föreliggande resultaträkning för 2014 och resultatrapport för 

januari – mars 2015, vilka därefter lades till handlingarna. 

      Bilaga 2a, b 
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§ 6  Verksamhetsberättelse 2014 

 

Förslag till utformning av verksamhetsberättelse för 2014 förelåg. Efter genomgång 

godkändes förslaget. 

      Bilaga 3 

 

§ 7  SKK:s Bibliotek 

 

Akademin gick igenom en förteckning över bok- och artikelbestånd fr.o.m. 9 juni 2014 t.o.m.  

1 april 2015 samt en översikt över webbsök fr.o.m.17 januari t.o.m.1 april 2015. 

      Bilaga 4a, b 

 

§ 8  SKK:s Museum 

 

a) Gåvor och inköp 

Hans Rosenberg har för Akademins räkning inköpt en målning – förlaga Johan Tirén -  

föreställande en samepojke med hund.  

Ulf Uddman har inköpt en målning av Signe Amundson (1914). Målningen föreställer 

tre schillervalpar. 

      Bilaga 5 

b) Restaurering 

Marina Reuterswärd upptog inledningsvis en kort diskussion om villkor när det gäller 

transporter av konstverk till eller från SKK:s Museum.  

Akademin beslutade att vid behov kan transport via budbil beställas. 

 

Efter Marina Reuterswärds ingående redogörelse av status för Gustaf Swenanders 

pointermålning beslutade Akademin att målningen ska renoveras och gav Marina 

Reuterswärd i uppdrag att kontakta konservator Regina Lundwall för ett 

kostnadsförslag. 

 

Avslutningsvis presenterade Marina Reuterswärd målningen av Johan Pasch (1706 – 

1769), som inköptes på Bukowskis i december 2014, samt de senaste föremålen från 

Anne- Marie Hammarlunds dödsbo: dalmatinerfiguriner samt en replik från tidigt 

1800-tal av en målning av Henry Robert Morland, föreställande en man med en 

dalmatiner. 

 

c) Visning av SKK:s Museum 

Stockholms skolors veteranförening har anmält intresse för ett studiebesök på SKK:s 

Museum den 17 september. 

Akademin gav Märta Ericson i uppdrag att tillfråga Renée Willes om hon kan åta sig 

den aktuella visningen. 
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d) Försäljning 

En målning av Lindorm Liljefors är inlämnad till försäljning på Stockholms 

Auktionsverk. 

Akademin har från en privatperson erhållit förfrågan om möjligheten att få inköpa en 

målning av Ricardis Sörvik. Målningen, föreställande en airdaleterrier, var en av två 

målningar som år 2008 skänktes till SKK:s Museum av Sydsvenska Terrierklubben. 

Akademin beslutade att sälja målningen. 

  

 

§ 9  Kennelfullmäktige 

 

Kennelfullmäktige 2015 äger rum 3-4 oktober på Clarion Hotel i Stockholm. Efter diskussion 

beslutade Akademin uppdra åt Marina Reuterswärd att förbereda Akademins deltagande. 

 

 

§ 10 Stockholm Hundmässa 2015 

 

Stockholm Hundmässa kommer i år att på olika sätt hedra minnet av Kenneth Edh. Efter 

diskussion om lämplig placering, utformning mm av monterutrymmet beslutade Akademin 

uppdra åt Marina Reuterswärd att tillsammans med medhjälpare utforma förslag. 

 

I sammanhanget förevisade Marina Reuterswärd en miniatyrfigurin av en pekinges, Rosenthal 

1930-tal, som hon skänkte Kenneth Edh till hans 50-årsdag. Efter Kenneth Edhs bortgång 

lämnade dödsboet tillbaka figurinen till Marina Reuterswärd, som nu skänker den till SKK:s 

Museum. 

Akademin framförde ett tack för gåvan. 

 

 

§ 11 Rapporter och information 

 

a) Projektet Hunden som motiv i den offentliga konsten 

Märta Ericson rapporterade om överlämnandet av det avslutande arbetet med projektet till 

Karin Hedberg. Enligt beslut kommer bilder och texter att läggas ut på webben. Då 

emellertid kostnaden för publicering på nätet av offentlig konst för närvarande är föremål 

för en rättslig process kommer, i avvaktan på domslut, även andra typer av avslutande 

dokumentation att övervägas. 

 

b) Akademins webbsida 

Karin Hedberg redovisade sitt inledande arbete, inkluderande en kortare utbildning, som 

Akademins ansvariga webbredaktör.  
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c) Svenska Kynologiska Akademin 10 år 

Märta Ericson redogjorde för upplägget av den dokumentära artikel om Akademins första 

10 år, som hon skrivit för Jubileumskrönikan, vilken kommer att utges med anledning av 

SKK:s 125-årsjubileum. 

 

 

§ 12 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor förelåg 

 

 

§ 13 Nästa sammankomst  

 

Akademin beslutade att nästa sammankomst äger rum tisdag den 8 september kl. 12.00. 

Akademin kommer att bjuda in Ingvar Svanberg, Kungl. Gustav Adolfs Akademien, till 

kvällens middag. 

 

 

§ 14 Sammankomsten avslutas 

 

Ordförande Nils Erik Åhmansson förklarade sammankomsten avslutad. 

 

 

 

Till protokollet noteras att Ulf Uddman under dagen förevisade det påbörjade arbetet med 

Akademins inventarieförteckning. 

Till protokollet noteras även att Renée Willes efter förfrågan åtagit sig att ansvara för 

visningen av SKK:s Museum den 17 september (§ 8c) samt att Ingvar Svanberg gett ett 

positivt svar på inbjudan till middag efter sammankomsten den 8 september (§ 13). 

 

Vid protokollet: 

 

 

Märta Ericson, sekreterare 

 

 

 

Justering: 

 

 

Nils Erik Åhmansson, ordförande   Karin Hedberg, justerare 


