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Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 april 2018
Närvarande:
Ledamöter:
Pekka Olson (ordförande), Karin Hedberg, Åke Hedhammar, Marina Reuterswärd, Staffan
Thorman, Renée Willes
Adjungerad:
Ulf Uddman
Anmält förhinder:
Britt Gustavsson, Karl-Erik Johansson
Vid protokollet:
Annika Klang

§1

Sammankomsten öppnas

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna
välkomna.

§2

Val av justerare

Marina Reuterswärd valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med följande tillägg:
 Förslag på ny ledamot
 Praktiska frågor
 Högtidssammanträde

§4
Föregående protokoll nr 5/2017
§ 72 c) Övrigt – fejkade böcker i låsbara skåpen i biblioteket
Punkten flyttas till nästa möte då Britt Gustavsson lämnat förhinder till dagens möte.
§ 72 c) Övrigt – kopiator som kan scanna till ett USB-minne i biblioteket
Frågan är under bearbetning och till nästa möte kommer den troligtvis att vara löst.
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§ 73 b) Övrigt – ii Ska Akademin söka medlemskap i Sveriges Museer?
Ansökan är gjord och Svenska Kynologiska Akademin har blivit antagen som associerad
medlem. Medlemskapet kommer att annonseras på Akademins sida i Hundsport.
Ledamöterna var mycket nöjda med att Akademin blivit antagen som medlem.
§ 73 b) Övrigt – iv) ta fram förslag till en önskelista för museet
Inga önskemål har ännu lämnats men önskelistan ska vara ett levande dokument så den är
alltid aktuell.
Akademin noterade informationen.
§ 75 b) Övriga frågor – b) inköp av tavla
De två tavlor som Marina Reuterswärd bjudit på i enlighet med överenskommelse med
ledamöterna blev alltför dyra och kunde inte förvärvas till museet. Priserna har markant ökat
och det är svårt för Akademin att hänga med i budgivningen.
Akademin beslutade att fortsätta bevakningen av auktioner och att Marina Reuterswärd
fortsatt har uppdraget. Akademin måste också ta i beaktande att kunna höja pristaket för
föremål som är av intresse för Akademin att förvärva.
Akademin beslutade i sammanhanget att uppdra till Marina Reuterswärd att be Carl Barkman
från Bukowskis att värdera Akademins samling ur försäkringssynpunkt och samtidigt se över
om något eller några verk är i behov av renovering.
Ulf Uddman tog upp frågan om museets tillgänglighet för besökare. I dagsläget är museet i
princip stängt om ingen förbokning gjorts. Det bör finnas möjligheter att göra det mer öppet.
En tanke kan vara att sätta in en gallergrind vilket skulle göra att det då ändå går att titta in i
museet.
Akademin beslutade att uppdra till Ulf Uddman att till nästa möte kontrollera med
försäkringsbolaget om en möjlig lösning.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomisk rapport

Ulf Uddman informerade om Akademins ekonomiska ställning.
Praktiska frågor
Ulf Uddman informerade om att en resursperson kommer att ställas till Britt Gustavssons
förfogande en dag i veckan.
Akademins fotoskåp är uppflyttade från källaren och står nu i förrådet i anslutning till
Hamiltonsalen.
Akademins förråd i källaren är nästan tomt varför det är önskvärt att de saker som är
placerade i rummet utanför museet flyttas ner till t.ex. källaren.
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75 årgångar av Brukshunden är nu inbundna och kommer att finnas i biblioteket.
Surfplattorna som ska användas i museet är tyvärr inte klara ännu. Eventuellt kommer de att
läggas ut på entreprenad. Uppdraget ligger fortfarande kvar på Ida Sönnergren på kansliet.
Akademin noterade informationen.

§6

SKKs bibliotek

a)
Gåvor och inköp
Boken Han, Hon och Hunden, skriven av Erika Sandström, är inköpt till biblioteket.
I boken Han, hon och hunden undersöker historikern och hundägaren Erika Sandström hur
hundägande och hundträning under de senaste hundra åren har kodats om från manlig aktivitet
till kvinnlig verksamhet, och vad det har betytt för synen på hundar som träningskompisar och
familjemedlemmar.
Akademin noterade informationen.
b)
Statistik
En äldre statistik från bok- och artikelbeståndet tillsammans med websök fanns tillgänglig.
Akademin noterade informationen.
c)
Övrigt
Alltfler rasklubbar lägger ner sina klubbtidning på grund av brist på redaktörer. Några klubbar
går över till en digital tidning. Det händer också att klubbar slänger sina tidningar p.g.a.
platsbrist. För de klubbar som använder ett tryckeri hamnar automatiskt ett exemplar av
tidningen hos Kungliga Biblioteket, KB. Övriga klubbar måste själva skicka in ett
pliktexemplar till KB, vilket inte alltid är självklart.
Ulf Uddman föreslog att via Berit Rinnert, som tar emot medlemspublikationer, kan dels
ställa en fråga till klubbar om var och hur de arkiverar sina tidningar samt be dem att inte
kasta årgångar utan att första fråga SKK om intresse finns att bevara dessa.
Akademin beslutade i enlighet med förslaget.
§7

SKKs museum

b)
Gåvor och inköp
Renée Willes hade tagit med sig gåvan från Torsten Widholm som består av utgivningsbeviset
för tidningen Hunden (föregångaren till Hundsport). Det är daterat den 25 juni 1887. Torsten
Widholm har i sin tur fått utgivningsbeviset från Stig Ahlberg (kennel Ragtime).
Utgivningsbeviset är utställt på Per Erlandsson som var Stig Ahlbergs morfar.
Akademin uttryckte sitt varma tack för gåvan. Gåvan ska uppmärksammas i Akademins ruta i
Hundsport.
Akademin beslutade uppdra till Marina Reuterswärd att lämna in gåvan till en
papperskonservator för renovering.
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Ulla-Britt Karlmann (f.d. anställd på SKK) har från sin svägerskas dödsbo (Birgit Lawroth)
ärvt en tavla av den engelska konstnären Arthur Wardle. Tavlan är konstaterad äkta och har
ett värde på ca 10 000 kr. Uppskattad kostnad för renovering är 7 000 kr.
Akademin uttryckte sitt varma tack för gåvan.
c)

Övrigt

Teman för Triangeln i museet:
(SKKs marknadsavdelning kommer löpande att hållas informerade om vilka utställningar som
planeras)
2018
Kvartal 2 Richardis Sörvik
Kvartal 3 Dalmatiner
Kvartal 4 Åke Wintzells foton

klar och uppsatt

2019
Kvartal 1 Kerstin Eckhardts olika uttryck och tekniker
Alla teman ska åtföljas av en enklare folder med lämplig information.
Teman i Temarummet Schiller:
(SKKs marknadsavdelning kommer löpande att hållas informerade om vilka teman som
planeras)
2018
SBK 100 år – invigs den 13 april och slutar vid midsommar, ansvarig Staffan Thorman
Saluki 50 år – invigs den 1 augusti och slutar 31 oktober, ansvarig Karin Hedberg
Skotsk terrier – dec – febr. Dan Ericsson, kontaktperson från Akademin, Marina Reuterswärd
2019
Hundsport – Tidskriften apr-juni, ansvarig Renée Willes
Prel. Nordiska/svenska jaktspetsar? – augusti-oktober, ansvarig från Akademin? Support bör
kunna hämtas från Magnus Jensen (CS + ordf i Svenska Älghundklubben) + Staffan
Thorman,
Vykort – december-februari, ansvarig Åke Hedhammar
Staffan Thorman informerade om att arbetet inför öppningen av SBK 100 år pågår och
kommer att färdigställas i början av vecka 15.
Akademin diskuterade vilka kriterier som ska gälla för när en utställning ska planeras och
genomföras.
T.ex:
 Akademin står som ansvarig för temarummets utställningar
 Varje tema får en kontaktperson inom Akademin
 En skriftlig dokumentation ska göras för varje tema med hjälp av SKKs
marknadsavdelning.
 Varje tema föreslås få en maximal budget om 25 000 kr.
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 Varje tema får sitt eget projektnummer
 Varje tema får sin egen invigning
 CS, Akademins ledamöter och SKKs hedersledamöter är givna att bjuda in till
temautställningarna
Akademin beslutade uppdra till ordförande att lämna förslag till mall för hur en
temautställning ska planeras och genomföras.
Akademin beslutade också uppdra till ordförande, Marina Reuterswärd och Renée Willes att
till nästa möte diskutera och ta fram förslag till Akademins Vänner.
Nytryck av informationsmaterial om Akademin, broschyr, svenska, engelska, franska och
tyska
Akademin beslutade uppdra till sekreteraren att nytryck görs efter ändring av adressuppgifter
etc.
Visitkort
Akademin beslutade uppdra till sekreteraren att se till att nya visitkort trycks upp för de av
ledamöterna som så önskar. Nya neutrala korrespondenskort kommer också att beställas.
Inköp av vagn med fack för transport av tavlor
Akademin beslutade att köpa in en vagn i enlighet med önskemålet. Kansliets kontorsservice
får uppdraget att köpa in vagnen.

§8

Uppdragslista

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
Distribution av listor för personer som kan intervjuas
I Hundsport och Hundsport Special finns ett flertal intervjuer med intressanta personer som
gjort avtryck i hundvärlden.
De intervjuer som gjorts har inte varit av någon hög kvalitet varför Akademin inte gått vidare
på den linjen.
SKK-profiler genom tiderna kan vara ett ämne för en utställning i temarummet.
Uppmärksammades den punkt som rör Kungliga Gustaf Adolfs Akademins, KGAA, inbjudan
till att komma till SKKs nya lokaler och besöka museet och efterföljande middag.
Beslutade Akademin uppdra till Åke Hedhammar att till nästa möte ha ett svar från KGAA.

§9

Övriga frågor

a)
Ny ledamot i Akademin
Ordförande har frågat Nils Erik Åhmansson om han åter önskar delta i Akademins arbete,
vilket han med glädje tackat ja till.
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Akademin välkomnade Nils Erik Åhmansson tillbaka.
Ordförande kommer att lämna förslag till Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse att
fastställa Akademins förslag.

§ 10

Övriga frågor

 Förslag på ny ledamot – punkten är föredragen i § 9 a)
 Praktiska frågor – punkten är föredragen i § 5
 Högtidssammanträde – se punkt 11

§ 11

Beslut om datum för sammanträden 2018

17 maj
29 augusti
13 november Högtidssammanträde. Sammanträdet hålls då i museet. Det blir också
kransnedläggning och avslutande middag.

§ 12 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Pekka Olson
Ordförande

Justeras:

Marina Reuterswärd
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