
1 
 

Svenska Kynologiska Akademin 

Protokoll nr 2/2014 

2014-11-19 

§§ 16 – 29 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin 

den 19 november 2014 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga 

 

 

 

 

Närvarande: 

Ledamöter 

Nils Erik Åhmansson (ordförande), Staffan Drangel, Märta Ericson, Karin Hedberg, Marina 

Reuterswärd, Renée Willes 

 

Adjungerad 

Ulf Uddman 

 

Anmält förhinder 

Kenneth Edh, Åke Hedhammar, Hans Jerenäs 

 

Vid protokollet 

Märta Ericson 

 

 

 

 

§ 16 Sammankomsten öppnas 

 

Ordförande Nils Erik Åhmansson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna 

välkomna. I samband med öppnandet redogjorde ordföranden för samlingen tidigare på dagen 

vid Adolf Patrik Hamiltons grav på Solna kyrkogård, där han tillsammans med några av 

Akademins ledamöter lade ned en krans för att hedra minnet av Svenska Kennelklubbens 

grundare. 

 

 

§ 17 Justering 

 

Marina Reuterswärd valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
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§ 18 Inval av ny ledamot 

 

Vid Centralstyrelsens sammanträde den 11-12 juni i år behandlades Akademins förslag om 

inval i Akademin av Karin Hedberg. CS beslutade i enlighet med förslaget.  

Ordföranden hälsade Karin Hedberg välkommen som ledamot i Akademin. 

      Bilaga 1 

  

 

§ 19 Godkännande av dagordningen 

 

Efter några tillägg och ändringar godkändes dagordningen. 

 

 

§ 20 Föregående protokoll 

 

Justerat protokoll nr 1/2014 från den 27 mars 2014 förelåg. Från genomgången noteras 

följande: 

 

 § 4 Föregående protokoll. § 23 Övriga frågor. Presentationsbroschyr 

 Akademins presentationsbroschyr föreligger nu även på tyska. Översättningen

 är gjord av Märta Ericson. 

  

§ 4 Föregående protokoll. § 29 Föregående protokoll. § 23 Övriga frågor. 

Förtjänstmedalj. 

Med anledning av beslutet om att instifta en förtjänstmedalj diskuterade 

Akademin vissa frågor av praktisk art rörande den framtida förvaltningen och 

hanteringen i samband med utdelandet.  

Efter förslag från ordföranden beslutade Akademin att förtjänstmedalj nr 1 ska 

för evigt stanna i Akademin. 

Vidare beslutade Akademin att en förteckning/dokumentation ska föras och 

uppdrog åt Ulf Uddman att ta fram ett förslag till system för detta. 

 

§ 10 Akademin under SKK:s jubileumsår  

Ulf Uddman informerade inledningsvis om det pågående förändringsarbetet med 

SKK:s webbsida. Kynologiska Akademin kommer att få en egen sida, där också 

historiskt material kommer att kunna läggas ut. 

Akademin beslutade uppdra åt Marknadsavdelningen att skapa Akademins 

sida samt uppdra åt Karin Hedberg att, när sidan föreligger färdig, fungera som 

Akademins webbmaster. 

a) Tidningen Hundsport 

Akademin diskuterade dokumentationen av projektet Hunden som motiv i den 

offentliga konsten, vilket avslutas i och med jubileumsåret. Enligt tidigare beslut 

kommer ett bildgalleri att läggas ut på webben. 
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Akademin beslutade att även presentationstexterna ska publiceras. Arbetet med 

publiceringen kommer att ske under våren 2015. 

Ulf Uddman redogjorde avslutningsvis för omständigheter i samband med 

framställningen av jubileumskrönikan, en tillbakablick över de senaste 25 åren i 

SKK:s historia, som publicerats i bilagor till tidningen Hundsport under året.  En 

mindre upplaga, cirka 25 exemplar, av den fullständiga bilagan, kommer att 

tryckas. Ett avsnitt om Kynologiska Akademin kommer att publiceras i ett 

senare skede. 

c) Stockholm Hundmässa 2014 

Marina Reuterswärd presenterade ritningar och gav en utförlig information om 

utformning och inredning av Akademins monter, som i år också innefattar 

utrymme för och samarbete med Björn Andersson och hans ideella tillverkning 

av rondellhundar. 

I samband med redovisningen diskuterade Akademin offerten som lämnats från 

Mässan och beslutade uppdra åt Ulf Uddman att närmare undersöka 

möjligheten till några förändringar i beställningen för att minska kostnaderna. 

 

Till protokollet noteras att Akademin efter diskussionen om Stockholm Hundmässa beslutade 

sända Kenneth Edh en hälsning. Kenneth Edh kan på grund av sjukdom inte delta i årets 

Hundmässa. 

Till protokollet noteras även att Akademins förslag gällande förändringar i beställningarna 

har accepterats av Mässan.    

 

 

§ 21 Ekonomisk rapport 

 

Ulf Uddman kommenterade den föreliggande resultatrapporten, vilken sammanfattningsvis 

visar på nödvändigheten av fortsatt återhållsamhet när det gäller utgifter. 

Med anledning av redovisningen initierade ordföranden en diskussion rörande lämpliga 

metoder i arbetet för och med donationer när det gäller till exempel marknadsföring, 

kontakter, kampanjer och målgrupper. 

Akademin uppdrog åt Ulf Uddman att etablera kontakt med professionell insamlingskonsult. 

Efter avslutad diskussion lades resultatrapporten till handlingarna. 

                                                                                                                                    Bilaga 2   

 

 

§ 22 SKK:s Bibliotek 

 

a) Gåvor och inköp 

Akademin gick igenom den föreliggande förteckningen över inköp och gåvor till Biblioteket 

till och med den 30 oktober i år. Därefter lades förteckningen till handlingarna. 

       Bilaga 3 
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b) Fotoarkivet – lägesrapport 

Inledningsvis gav Ulf Uddman en sammanfattning av kostnad och tid för den pågående 

scanningen av fotoarkivets bilder. Arbetet har visat sig bli alltför kostnadskrävande och en 

hårdare prioritering måste göras.  

Akademin beslutade att under 2015 pröva en ny arbetsmetod innebärande: 

Renée Willes utses att tillsammans med Mia Sandberg ansvara för Steg 1, dvs identifiering 

och urval av bilder. 

 

c) Fuktproblem  

Ulf Uddman rapporterade om ett möte med fastighetsägaren angående de läckage som 

förekommit. Vissa åtgärder är vidtagna efter vattenskador, bland annat läckage i toaletten och 

från taket. Skadorna har kunnat begränsas. Extra fuktkontroll är begärd. 

I Museet mäts fukt och värme sedan augusti. 

Akademin beslutade att vänta ytterligare ett halvår med utvärdering. 

 

d) Webb-besök, bok- och artikelbestånd 

Akademin gick igen den statistik som förelåg och diskuterade i samband därmed eventuella 

framtida ändringar av försäkringsvärdet. 

 

 

§ 23 SKK:s Museum 

 

a) Gåvor och inköp 2014 

En förteckning förelåg över skänkta och inköpta föremål till Museet under år 2014.  

Efter genomgång lades förteckningen till handlingarna. 

      Bilaga 4 

b) Salukitavla 

Karin Hedberg redogjorde för den gåva som hon förmedlat till Museet från Per och Karin 

Nordahl. Tavlan är målad 1927 av Axel Lindegren, arkitekt och konstnär (1860 – 1933). 

Tavlan överlämnades den 17 november vid en ceremoni i Svenska Kennelklubbens Museum i 

närvaro av donatorerna, Karin Hedberg, Marina Reuterswärd och Märta Ericson. 

      Bilaga 5 

c) Museiboken 

Renée Willes gav en bakgrund till den färdigställda boken om Svenska Kennelklubbens 

Museum. Boken presenterar valda delar av Museets samlingar efter en idé och med text av 

Renée Willes. 

Akademin diskuterade ekonomiska och andra frågor i samband med lansering och distribution 

av boken och beslutade uppdra åt Renée Willes och Ulf Uddman att ta fram en lista på 

referenser. Cirka 200 exemplar av boken kommer att ges som gåva i olika sammanhang, till 

exempel till domare, funktionärer och hedersledamöter. 

Slutligen framförde ordföranden Akademins tack till Renée Willes för hennes arbete med 

boken och för hennes generositet när det gäller överskottet från bokförsäljningen. 
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§ 24 Ansökan från Svenska Lapphundklubben 

 

Svenska Lapphundklubben vädjar i en skrivelse 2014-11-05 till Kynologiska Akademin om 

ekonomiskt stöd för inköp av konstföremål, som belyser lapphundsrasernas ursprung. 

Efter diskussion beslutade Akademin hänskjuta ärendet till Centralstyrelsen för 

handläggning.     Bilaga 6 

 

 

§ 25 Rapporter och information 

 

a) Nya ledamöter i Kynologiska Akademin 

Efter kort diskussion beslutade Akademin ge ordföranden fortsatt uppdrag. 

 

 

§ 26 Övriga frågor 

 

a) Hans Jerenäs 

Ordföranden gav en aktuell rapport om akademiledamoten Hans Jerenäs, som under en tid 

inte har kunnat delta vid Akademins sammankomster. 

 

b) Symposium i Uppsala 

Svenska Kynologiska Akademin deltog i samarbete med Kungl. Gustav Adolfs Akademien 

vid symposiet ”Från renhållningshjon till modeaccessoar” den 15 februari 2013. Enligt 

överenskommelse skulle ett antal exemplar av den samlade dokumentationen tillställas 

Kynologiska Akademin. Eftersom så inte har skett uppdrog Akademin åt Märta Ericson att ta 

kontakt med Gustav Adolfs Akademien i ärendet. 

 

Till protokollet noteras att Gustav Adolfs Akademien strax efter sammankomsten, vid en 

kontakt med Svenska Kennelklubben, meddelat, att symposieboken nu föreligger klar. 

 

 

§ 27 Arkivpärmar 

 

Renée Willes redogjorde för innehållet i de arkivpärmar som förvarats i hennes hem och nu 

överlämnas till Svenska Kynologiska Akademin. Pärmarna innehåller ett stort antal 

dokument, provenienser, inventeringslistor mm. 

Efter diskussion beslutade Akademin att materialet ska digitaliseras och gav Renée Willes 

och Ulf Uddman i uppdrag att skapa förutsättningar för detta. 

Beträffande de verk av konstnären Paul Rosenius, Svenska fåglar, som ingår i materialet, 

kommer värderingar att göras framöver. 
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§ 28 Nästa sammankomst 

 

Akademin beslutade att nästa sammankomst ska äga rum tisdagen den 14 april 2015 kl. 10.00 

till kl. 16.00. 

 

§ 29 Sammankomsten avslutas 

 

Ordförande Nils Erik Åhmansson förklarade sammankomsten avslutad. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Märta Ericson, sekreterare 

 

 

 

 

Justering: 

 

 

Nils Erik Åhmansson, ordförande  Marina Reuterswärd, justerare 

 

  


