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Svenska Kynologiska Akademin 
Protokoll nr 3/2015 
2015-11-10 
§§ 27 – 39 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin 
den 10 november 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga 
 
 
 
 
Närvarande: 
Ledamöter 
Nils Erik Åhmansson (ordförande), Staffan Drangel, Märta Ericson, Karin Hedberg, Åke 
Hedhammar, Marina Reuterswärd, Renée Willes 
 
Adjungerade 
Pekka Olson, Ulf Uddman 
 
Anmält förhinder 
Hans Jerenäs 
 
Vid protokollet 
Märta Ericson 
 
 
 
 
§ 27 Sammankomsten öppnas 
 
Ordförande Nils Erik Åhmansson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna 
välkomna. 
 
 
§ 28 Justering 
 
Renée Willes valdes att jämte ordföranden justera protokollet 
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§ 29 Godkännande av dagordningen 
 
Efter några tillägg godkändes dagordningen. 
 
 
§ 30 Föregående protokoll nr 2/2015 
 
Justerat protokoll nr 2/2015 från den 8 september förelåg. Från genomgången noteras 
följande: 
 
 § 20 Insamlingsverksamhet för Akademin 
 Efter ytterligare diskussion när det gäller olika former av   
 insamlingsverksamhet beslutade Akademin om fortsatt uppdrag för Ulf 
 Uddman. Ärendet återkommer. 
  
 § 22 SKKs Museum c) Södertälje konsthall 

Information rörande Akademins inställning till lån av konstverk har skickats till 
assistenten vid konsthallen, Marie Grundsten. 
     Bilaga 1 
§ 24 Övriga frågor a) Museisamverkan 
Beredning pågår. Ärendet återkommer. 

  
Efter genomgång godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
 
 
§ 31 Ekonomisk rapport 
 
Resultatrapport för oktober 2015 förelåg. Efter Ulf Uddmans kommentarer samt en kort 
diskussion kring vissa poster lades rapporten till handlingarna. 
      Bilaga 2 
 
§ 32 Revidering av Akademins informationsbroschyr 
 
Under genomgång av broschyren beslutade Akademin om ändringar i text och bildsättning.  
Därefter diskuterades även tryckmetod för broschyren. 
Akademin beslutade att övergå till framställning på färgkopiator och att inledningsvis ta fram 
en upplaga på 200 st. 
Ulf Uddman fick i uppdrag att ansvara för ärendet.  
 
 
§ 33 SKK:s Bibliotek 
 
Ulf Uddman redogjorde sammanfattningsvis för webb-besök. För närvarande sker cirka 100 
unika besök per månad. 
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Därefter diskuterade Akademin upphovsrättsliga frågor när det gäller artiklar och bilder. 
Arbete pågår i samtal med juridisk expert. Även tekniska problem behöver lösas, bland annat 
för att öka tillgängligheten. 
 
 
§ 34 SKK:s Museum 
 

a) Gåvor och inköp 
Renée Willes presenterade proveniensen för en målning av Kerstin Eckhardt (1938-2014), 
Pekingesen SE & FIN Ch Doyrinns Ju-Li-An, en målning som Renée Willes skänkte till 
Akademin tidigare under året. 
Akademin uttryckte sitt tack för gåvan.   Bilaga 3 
 
b) Inköp av ny matta 
Efter inledning av Marina Reuterswärd diskuterade Akademin det konkreta förslag som 
förelåg. 
Akademin beslutade om inköp för max. 20000 kronor samt uppdrog åt Marina 
Reuterswärd att ombesörja inköpet. 
 
Till protokollet noteras, att Akademin under sammankomsten införskaffade uppgifter om 
att den föreslagna mattans storlek och struktur inte har någon negativ inverkan på 
målningar eller föremål. 
 
c) Förrådsrum 
Marina Reuterswärd redogjorde för de omflyttningar som påbörjats till det nya förrådsrum 
som Akademin nu disponerar. (Prot. nr 2/2015 § 22g) 
 
d) Övrigt 
Rapport om utförda temperatur- och luftfuktighetsmätningar förelåg. 
Rapporten/diagrammen omfattar tiden 1 juli 2014 t.o.m. 30 juni 2015 och visar de 
fortlöpande minimala och maximala värdena samt medelvärde för perioden. Vissa värden 
är inte optimala, varför observationerna kommer att fortsätta. 

      Bilaga 4 
       
§ 35 Framtida besök i Bibliotek och Museum 
 
Akademin har, hittills i mycket begränsad omfattning, kunnat ta emot enskilda och gruppvisa 
besök i Biblioteket och Museet. Det är Akademins uppfattning, att det är önskvärt att kunna 
utvidga denna verksamhet.  
Rutiner bör utarbetas för att möjliggöra besök för t.ex. tillfälliga gäster till SKK eller grupper 
från olika organisationer. SKK:s kommittéer bör också kunna beredas tillfälle att hålla möten 
i lokalerna. Ansvaret för visningar för enskilda eller mindre grupper bör kunna överlåtas på 
lämplig och intresserad person ur personalen. 
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För närvarande åtar sig Britt Gustavsson guidning i Biblioteket och Renée Willes och 
Christian Gabler åtar sig motsvarande uppdrag i Museet.  
Arbetet med ärendet fortsätter. 
 
 
§ 36 Rapporter och information 
  

a) Kennelfullmäktige 
Marina Reuterswärd rapporterade från Akademins deltagande vid årets 
Kennelfullmäktige. Ett ökat intresse i jämförelse med tidigare år visades från 
delegaternas sida för Akademins varierade informationsmaterial. 
 
b) Stockholms Skolors Veteranförening 
En grupp på cirka tolv personer från föreningen gjorde den 17 september ett besök på 
SKK:s Museum, där Renée Willes guidade. Vid en enkel samling efter visningen fick 
deltagarna tillfälle att diskutera kring målningar och föremål tillsammans med  
akademiledamöterna Marina Reuterswärd, Staffan Drangel och Märta Ericson. 
 
c) Nordisk Kennelunion (Prot. nr 2/2015 § 22c) 
Under vecka 39 hade Nordisk Kennelunion möte i Stockholm. Deltagarna besökte 
SKK:s Museum, som visades av Annika Klang.  
 
d) Finska Kennelklubben (Prot. nr2/2015 § 22c) 
Marina Reuterswärd rapporterade om Marianna Laitinens studiebesök i museet. 
Marianna Laitinen är sekreterare i den arbetsgrupp, som förbereder inrättandet av ett 
kynologiskt museum i Finska Kennelklubbens lokaler.  
Ett tackbrev har kommit från Marianna Laitinen, som önskar fortsatt kontakt. 
 
e) Mälaröarnas Konstförening 
Förfrågan angående besök på SKK:s Museum förelåg från Mälaröarnas konstförening. 
Efter diskussion om de förslag till dagar och tider som föreningen framförde beslutade 
Akademin föreslå att besöket äger rum den 15 mars 2016 kl. 13.00.  
Sekreteraren kommer att meddela beslutet till föreningens kontaktperson. 
 
f) Stockholm Hundmässa 
Utifrån en ritning, presenterad av Marina Reuterswärd, diskuterade Akademin återigen 
de planerade arrangemangen i Akademins monter. 
 
        

§ 37 Övriga frågor 
 

a) Ledamöter 
- Ordföranden framförde hälsningar från akademiledamoten Hans Jerenäs, som sedan 

en tid varit förhindrad att delta i verksamheten på grund av sjukdom. 
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- Staffan Thorman kommer att återinträda som ordinarie ledamot i Akademin. 
- Akademin diskuterade några förslag på nya ledamöter i Akademin. 
 
b) Övrigt 
- Akademin beslutade att i samband med en lämplig sammankomst i vår inbjuda 

representanter för Kungliga Gustav Adolfs Akademien till samtal. 
- Karin Hedberg redogjorde för påbörjade förändringar på Akademins webbplats. 

 
 
§ 38 Nästa sammankomst 
 
Akademin beslutade att nästa sammankomst äger rum måndagen den 18 april kl. 11. 
 
 
§ 39 Sammankomsten avslutas 
 
Ordförande Nils Erik Åhmansson förklarade sammankomsten avslutad. 
 
  
  
 
Vid protokollet: 
 
 
Märta Ericson, sekreterare 
 
 
 
Justering: 
 
 
Nils Erik Åhmansson, ordförande  Renée Willes, justerare 
 
 
 
 


