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Svenska Kynologiska Akademin 

Protokoll nr 2/2016 

2016-09-05 

§§ 17-32 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin 

den 5 september i Svenska Kennelklubbens museum, Spånga 

 

 

 

 

Närvarande: 

Ledamöter 

Pekka Olson (ordförande), Märta Ericson, Åke Hedhammar, Marina Reuterswärd, Staffan 

Thorman 

 

Adjungerad 

Ulf Uddman 

 

Anmält förhinder 

Staffan Drangel 

Hans Jerenäs 

Karin Hedberg 

Renée Willes 

 

Vid protokollet 

Märta Ericson 

 

 

 

 . 

§ 17  Sammankomsten öppnas 

 

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna 

välkomna. 

 

 

§ 18  Val av justerare 

 

Marina Reuterswärd valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
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§ 19  Godkännande av dagordningen 

 

Efter genomgång godkändes dagordningen. 

 

 

§ 20  Föregående protokoll nr 1/2016 

 

Justerat protokoll nr 1/2016 från den 18 april förelåg. Efter genomgång godkändes 

protokollet och lades till handlingarna. 

 

 

§ 21  Ekonomisk rapport 

 

Resultatrapport t.o.m. augusti 2016 förelåg. Efter kommentarer och genomgång lades 

rapporten till handlingarna. 

      Bilaga 1 

 

 

§ 22  SKKs bibliotek 

 

a) Statistik 

Ett flertal statistiska redovisningar förelåg: 

- Antal webb-sök (virtuella besök, antal sidvisningar samt totalt antal unika besök) från 

januari 2014 t.o.m.augusti 2016. 

- Bok- och artikelbestånd juni 2014 – augusti 2016 

- Gåvor och inköp 

Bilaga 2 a b 

c d 

b) Övrigt 

- Akademin gav Ulf Uddman i uppdrag att ta fram en mer detaljerad analys över 

besöken på bibliotekets webb-sida samt att ta fram en annonstext rörande gåvor till 

biblioteket. 

- Till protokollet noteras att biblioteket erhållit en ny utrustning för att avläsa 

mikrofilm. 

 

 

§ 23  SKKs museum 

  

a) Gåvor och inköp 

- Marina Reuterswärd presenterade en gåva från konstnären Kristina Eriksson, Sala, 

Hund av ståltråd 

samt 

- en samling hundskattemärken 1947 – 1964, tidigare tillhörande familjen Segerström – 

Sted-Gren  

- Olof Hjorts Silverhornet, instiftat 1931 och nu, enligt beslut i Svenska Stövarklubben, 

deponerat i SKKs museum för all framtid    

Bilaga 3 
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b) Ordningsregler 

Med utgångspunkt från en rapport från Marina Reuterswärd siskuterade Akademin vissa 

principer när det gäller ordningsfrågor. Akademin enades om och beslutade att följa en 

linje som innebär uppmaningar, ej förbud.  

Akademin diskuterade och reviderade därefter det föreliggande förslaget rörande riktlinjer 

för framtida besök I SKKs museum. 

Akademin beslutade att fortsätta behandlingen av ärendet vid nästa sammankomst. Då 

kommer frågan om mål för besöksverksamheten samt marknadsföring att behandlas. 

Akademin uppdrog åt Marina Reuterswärd att förbereda diskussionen. 

 

c) Rapporter 

- Åtgärder i museet 

Utifrån en utförlig skriftlig rapport redogjorde Marina Reuterswärd för åtgärder av skilda 

slag som hon ansvarat för sedan föregående sammankomst.   

      Bilaga 4 

- Luftfuktighet och temperatur 

Rapport med redovisning av mätning av luftfuktighet och temperatur förelåg. Efter 

genomgång och kommentarer av Ulf Uddman enades Akademin om att bevakningen av 

värdena ska fortsätta. 

Bilaga 5 

- Stövarhistoria 

Marina Reuterswärd kommenterade sin skriftliga rapport om värdefulla dokument från 

Ernst Alfred Erikssons kennel Mon i Malung, registrerad 1912. Dokumenten är, på grund 

av mycket dålig kondition, nu fotograferade för att kunna bevaras för framtiden. 

      Bilaga 6 

 

 

§ 24  Akademins webb-sida 

 

En omfattande rapport från Karin Hedberg om Akademins nya webb-plats, inkluderande 

preliminär tids- och åtgärdsplan, förelåg. Utgångspunkten för rapporten är det förslag av Ida 

Sönnergren, vilket presenterades och diskuterades vid Akademins sammankomst i april i år. 

 

Ulf Uddman gav en utförlig kommentar till rapporten fr.a. angående tidsaspekter. Planer på 

att bilda en referensgrupp finns. 

      Bilaga 7 

 

 

§ 25  Svenska Vorstehklubben 100 år 

 

a)Förberedelser 

Marina Reuterswärd redogjorde för samarbetet med Ulla Eckerberg, specialklubbens 

projektledare för arrangemangen under jubileumsåret 2017. 

Invigningen av jubileumsutställningen i SKKs museum kommer att äga rum fredagen den  

2 juni och utställningen kommer att pågå till årets slut. Staffan Thorman kommer att bistå när 

det gäller texter/textmaterial i utställningen. 
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b) Centralstyrelsens beslut 

Efter att Kynologiska Akademin tillstyrkt specialklubbens ansökan om bidrag till 

jubileumsskrift (Prot. nr 1/2016 § 9) har CS vid sammanträde den 27 april (§ 54 a) beslutat 

ställa sig positiv till att lämna bidrag enligt gällande regler.   

      Bilaga 8 

 

§ 26  Stockholm Hundmässa 

 

Marina Reuterswärd redogjorde och kommenterade det förberedelsearbete för Akademins 

monter som ägt rum utifrån den tidigare redovisade första planeringen (Prot. nr 1/2016 § 8 g). 

Akademin diskuterade bl.a. placeringen och bemanningen. Funktionsansvarig, FA, för 

montern är bibliotekarie Britt Gustavsson. 

 

 

§ 27  Akademins stadgar 

 

Ordförande Pekka Olson inledde en diskussion om vissa formuleringar i Akademins stadgar. 

Stadgarna, som vid olika tillfällen varit föremål för informella samtal reviderades i november 

2009. 

Efter diskussion om § 2 i stadgarna enades Akademin om att en revidering när det gäller 

textens formulering när det gäller återval bör ske. 

 

Akademin beslutade föreslå CS att fjärde satsen i § 2 ändras enligt följande: 

 

Ledamot som utträtt kan återväljas efter beslut av SKKs Centralstyrelse. 

 

 

§ 28  Arbetslista och uppdragslista 

 

Akademin gjorde en genomgång av den hittillsvarande fördelningen mellan ledamöterna då 

det gäller ansvar och arbetsuppgifter inom Akademins uppdrag. 

Efter diskussionen beslutade Akademin uppdra åt Pekka Olson, Marina Reuterswärd och 

Märta Ericson att arbeta vidare med ärendet. 

      Bilaga 9 

 

§ 29  Förslag på nya ledamöter 

 

Akademin diskuterade förslag på nya ledamöter och gav Åke Hedhammar i uppdrag att 

kontakta en av de föreslagna personerna. 
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§ 30  Begreppet kynologi 

 

I enlighet med CS uppdrag (Prot. nr 1 § 10) presenterade Staffan Thorman en ny text som 

förklaring till begreppet kynologi. Texten kommer bl.a. att ersätta den text som för närvarande 

finns på Wikipedia. 

      Bilaga 10 

 

§ 31  Nästa sammankomst 

 

Akademin beslutade att nästa sammankomst äger rum torsdagen den 10 november. I samband 

med mötet kommer den sedvanliga kransnedläggningen på P A Hamiltons grav på Solna 

kyrkogård att äga rum. 

 

 

§ 32  Sammankomsten avslutas 

 

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten avslutad. 

 

 

Till protokollet noteras att Akademins ledamöter avslutade dagen med att samlas i 

biblioteket, där Ulf Uddman ledde en genomgång av bibliotekets äldre och nyare utrymmen. 

Ledamöterna uttryckte sin uppskattning av det förnyelsearbete som ägt rum i lokalerna. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Märta Ericson, sekreterare 

 

 

 

 

Justering: 

 

Pekka Olson, ordförande   Marina Reuterswärd, justerare 

 

 

 


