Svenska Kynologiska Akademin
Protokoll nr 2-2019
2019-05-15
§ 18 – 33
Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 15 maj 2019.
Närvarande:
Ledamöter: Pekka Olson (ordförande), Marina Reuterswärd, Staffan Thorman, Karl-Erik
Johansson, Renée Sporre-Willes, Elisabeth Rhodin
Adjungerad: Ulf Uddman
Vid protokollet: Lotta Bengtsson
Anmält förhinder: Åke Hedhammar, Karin Hedberg, Nils-Erik Åhmansson

§ 18 Sammankomsten öppnas
Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna välkomna.
§ 19 Val av justerare
Karl-Erik Johansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 20 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
* Scanning av tidningen Hunden
* Status i frågan om löshundsjakt som kulturarv
* Förslag på ny ledamot i Akademin
§ 21 Ny medlem i Akademin
Nya ledamoten Elisabeth Rhodin hälsades hjärtligt välkommen till Akademin!
§ 22 Föregående protokoll nr 1-2019
§ 4: Pekka Olson meddelade att bokningsfrekvensen i möteslokalerna ser bra ut, men skulle kunna
bli ännu bättre. Ulf Uddman meddelade att prissättningen täcker de omkostnader som finns kring
uthyrningen och någon ändring inte kommer att ske. Förslag att en beskrivning av konferensens
möjligheter presenteras i Hundsport, till exempel genom en intervju med Thomas Uddman/Lotta
Bengtsson. Koordinatorn undersöker saken.

§ 7: Koordinatorn meddelade att tidsplanen för Temarummets utställningsperioder är förlängda och
spikade enligt Akademins önskemål, efter att Renée Sporre-Willes erbjudit sig att täcka för
koordinatorn under semesterperioden.
§ 8ci: Nedladdningen av Svenska Brukshundklubbens tidskrifter är klar.
§ 8cii: Renée Sporre-Willes meddelade David Dalton kommer att skicka över donationspapper och
att hon och Pekka Olson kommer att skriva ett tack-brev efter det.
§ 8ciii: Intresse finns från webben för att på något sätt ha Brukshunden 1920-1940 tillgängliga på
webben. Koordinatorn har dem nu nedladdade och fortsätter diskussionen med
marknadsavdelningen.
§ 9cii: 1700-talsmålningen från Italien är på plats, den är rengjord, värderad och omramad.
§ 23 Ekonomisk rapport
a. Resultatrapport
Ulf Uddman redovisade det ekonomiska läget och resultatrapporten lades till
handlingarna. Arkivbildsprojektet kommer att kräva en del investering och Ulf
Uddman fick i uppdrag att skatta framtida kostnader.
§ 24 Rapport från koordinatorn
a. Nytryck av informationsfolder
Ytterligare justeringar i foldern gjordes under mötet. Nya foton behöver tas och när det
är klart mejlar koordinatorn ut ett slutkorrektur till Akademin.
b. Tidsplan för mötesprotokoll
Koordinatorn meddelade att alla rutiner ännu inte är på plats och att det därför kan
hända att bland annat protokoll kommer ut sent. Planen är att protokollen ska komma
ut inom två veckor efter mötena.
c. Övrigt
Kontaktuppgifter till Akademiledamöterna behöver uppdateras. Koordinatorn
återkommer om detta.
§ 25 SKKs Bibliotek
a. Gåvor och inköp
Inga gåvor eller inköp av böcker är registrerade för perioden, men koordinatorn ligger
efter och de kommer att finnas registrerade vid nästa möte.
Koordinatorn meddelade att två av de tre böcker hon fått i uppdrag att köpa in inte
finns på förlagen. Staffan Thorman återkommer med förslag på en annan väg.

b. Statistik
Statistiken visade en markant uppgång av webb-besök under mars månad, men en
tillbakagång i april.
c. Övrigt
i.

Projekt SKKs Arkivbilder
Koordinatorn redovisade för projektets framskridande. Knappt 3.000
foton är inscannade och indexerade. Beslöts att en
”identifikationsgrupp” bestående av Renée Sporre-Willes, Karl-Erik
Johansson, Dan Ericsson och Magnus Hagstedt ska kallas till ett
inledande möte. Koordinatorn ombesörjer detta.

ii.

Prenumeration på engelska kennelklubbens tidning The Kennel Gazette
Marina Reuterswärd föreslog att SKK ska prenumerera på The Kennel
Gazette. Troligtvis får SKK redan tidningen. Koordinatorn undersöker
saken.

iii.

Ommöblering
Viss ommöblering har redan skett och det diskuterades ytterligare
möjligheter. Det framhölls vikten av att lösa problemet med att ljuset
reflekteras i väggskärmen. Till att börja med kommer en skärm på hjul
att inköpas så att den kan placeras på ett bättre ställe.

iv.

Förslag på inköp
The invention of the modern dog av Michael Worboys mfl. Akademin
beslutade uppdra till koordinatorn att köpa in denna bok.
Klargjordes att akademiledamöterna har mandat att köpa in intressanta
böcker upp till ett värde av 5.000 kronor.

v.

Inscanning av tidskriften Hunden
Staffan Thorman la fram ett förslag om att scanna in tidskriften
Hunden. Koordinatorn fick i uppdrag att undersöka vilka företag som
utför sådant och till vilken kostnad.

§ 26 SKKs Museum
a. Gåvor och inköp
Marina Reuterswärd redovisade för gåvor under perioden. Inga inköp har gjorts.
Carl Fredriks Kiörboes ”Tik med valpar” kräver dyrbar reparation. Beslut behöver tas
från fall till fall om och när skänkta föremål ska repareras.

Transporten av den skänkta släden blir dessvärre fördröjd. Eftersom den är ganska
skrymmande föreslog Marina Reuterswärd att en ny tradition skapas och att den enbart
tas fram till jul, vilket mötet ställde sig välvilliga till, men andra möjligheter kan
undersökas när släden är på plats. Släden kommer att kräva återställande till
ursprungligt skick och koordinatorn undersöker vilken experthjälp man kan få med det.
Marina Reuterswärd meddelade att en stor donation av foo-hundar inväntas. De
kommer att exponeras i glasskåpen närmast restaurangen, där cocker spaniel-samlingen
för närvarande finns.
Renée Sporre-Willes kommer att skriva en text till Hundsport, om 1700-talsmålningen
från Italien.
Karl-Erik Johansson har köpt in en gammal leksakstax i trä och kommer att ta reda på
om det går att hitta någon proveniens på den.
b. Övrigt
i.

Projekt Digital presentation av museet
Koordinatorn har bett IT-chefen Bengt Pålsson att titta på inköp av
surfplattor och program till presentationen, så att tekniken blir korrekt
från början.
Beslöts att Renée Sporre-Willes och koordinatorn går igenom vilka
bilder och texter som behövs.

ii.

Temperaturen i museet
Marina Reuterswärd har noterat en höjning av temperaturen i museet,
vilket kan påverka konstverken. Troligtvis beror detta på den öppna
dörren till korridoren. Ulf Uddman tar fram statistiken på temperatur
och luftfuktighet, och tar kontakt med fastighetsägaren om vilka
åtgärder som kan tas. Under tiden kommer LED-lampor att köpas in,
för att förhoppningsvis sänka nivån. Ulf Uddman ombesörjer detta.

§ 27 Triangeln
a. Status nuvarande utställning
Miniutställningen med fyra nutida konstnärer kommer att hålla på till 15 augusti.
b. Status kommande utställning
Efter nuvarande miniutställning kommer en utställning om de tibetanska raserna.
Marina Reuterswärd och Renée Sporre-Willes ansvarar för arrangemanget.
c. Idébank Triangeln
Idébanken fylldes på med utställningshistoriken.

d. Övrigt
i.

Utställningsperioder
Beslöts att utställningsperioderna för miniutställningarna kan få vara
lite flytande och bestämmas från gång till gång.

§ 28 Temarummet Schiller
a. Status nuvarande utställning
Koordinatorn meddelade att besöksfrekvensen i Temarummet har varit ovanligt hög,
troligtvis beroende på en rad olika faktorer, som till exempel en webbannons på
rasklubbens Facebooksida och en på förstasidan på skk.se, bland annat.
b. Status kommande utställning
i.

Extrainsatt utställning 1 juli – 15 september
Eftersom det blir ett glapp i utställningsschemat när perioderna
förändras kommer Renée Sporre-Willes att göra en kortare utställning
med David Daltons foton. David Dalton har tackat ja till att komma
på vernissagen den 30 juni. Akademin bekostar resan.

ii.

Davidson-teckningar
Utställningen med Davidson-teckningar startar 1 oktober.
Koordinatorn är ansvarig.

c. Idébank Temarummet
Idébanken fylldes på och korrigerades.
Beslöts att försöka få hit Tidaholmsutställningen till vårutställningen 1 februari – 15
maj 2020. Pekka Olson undersöker saken. Vykortsutställningen skjuts i så fall fram till
hösten 2020.
d. Övrigt
i.

Förslag på ansökningsblankett
Koordinatorns förslag på en blankett för att ansöka om att arrangera en
utställning i Temarummet godtogs av Akademin. Den kommer att
läggas ut på skk.se, tillsammans med regelverket.

§ 29 Stockholm Hundmässa
Ulf Uddman meddelade att temat till Stockholm Hundmässa kommer att tonas ner i annonser och
på webben, istället kommer en grafisk profil för mässan att tas fram.
För att kunna investera de pengar som kommer att krävas till arkivbildsprojektet föreslog Ulf

Uddman att Akademins monter ersätts av en obemannad informationsvägg, det skapade en hel del
diskussion men förslaget antogs av Akademin. Skyltarna skulle även kunna exponeras på MyDog.
Koordinatorn åtog sig att göra ett förslag om akademiledamöterna mejlar in vad de vill ha för
budskap.
§ 30 Övriga frågor
a. Möteshandlingar på Googledocs
Koordinatorn meddelade att det är på gång, men att det kräver lite förberedelser för att
kunna börja användas. En förutsättning är att alla ledamöter har ett gmail-konto.
Koordinator mejlar ut instruktioner till de som inte har ett sådant konto.
b. Film om dansk-svensk gårdshund
En förfrågan har inkommit om en film som gjordes om dansk-svensk gårdshund 1987.
Eventuellt finns den på VHS och ligger i mässlagret. Koordinatorn hör med Britt
Gustavsson om hon vet
c. Löshundsjakt som nationellt kulturarv
Ett förslag på en ansökan har skrivits ihop och Pekka Olson kommer att lägga fram det
på CS möte i juni. Ansökan bifogas protokollet.
d. Förslag på ny ledamot till Akademin
Föreslogs en ny ledamot till Akademin. Beslutades att Pekka Olson stämmer av
förslaget med de ledamöter som inte är närvarande och därefter tillfrågar vederbörande.
§ 31 Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom och koordinatorn fick i uppdrag att uppdatera den.
§ 32 Nästa sammanträde
Nästa möte är 4 september kl 10.30.
§33 Sammanträdet avslutades
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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