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Svenska Kynologiska Akademin 

Protokoll nr 4/2017 

2017-08-08 

§ 45 - 54 

 

 

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 8 augusti 2017 i 

Svenska Kennelklubbens nya lokaler i Rotebro 

 

Närvarande: 

 

Ledamöter: 

Pekka Olson (ordförande), Karin Hedberg, Åke Hedhammar, Karl-Erik Johansson, Marina 

Reuterswärd, Staffan Thorman, Renée Willes 

Adjungerad: 

Ulf Uddman, Britt Gustavsson 

 

Anmält förhinder: 

Märta Ericson  

 

Vid protokollet: 

Annika Klang 

 

Innan det formella öppnandet av sammankomsten hölls en tyst minut för Akademins förre 

ledamot, Hans Jerenäs. Hans avled den 10 juli. Nils Erik Åhmansson representerade 

Akademin och SKK på begravningen. Akademin och SKK har även kondolerat med blommor 

till båren. 

 

 

 

§ 45 Sammankomsten öppnas 

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna 

välkomna med ett särskilt välkomnande till Britt Gustavsson som ska vara adjungerad till 

Akademin. 

 

 

§ 46 Val av justerare 

Karl Erik Johansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 47 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med följande tillägg: 

- Akademins deltagande på årets Kennelfullmäktige 

- Akademins deltagande på årets Stockholm Hundmässa 

- Utställning om mops i det nya show room/temarum 

- Presentation av SKK-registrerade raser – Stockholm Hundmässa 

- Förslag till temautställning - saluki 

 

 



2 
 

 

§ 48 Föregående protokoll nr 3/2017 

 

§ 38 c) Projektet Hunden som motiv i den offentliga konsten 

Projektet fortskrider enligt plan och Märta Ericson och ordförande kommer att ha ett möte i 

vecka 33. 

 

Anmälan 

Ulf Uddman informerade om att Specialklubben för Skällande Fågelhundar beviljats ett 

belopp om 25 000 kr för att producera en film till sitt 50 års jubileum. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 49 Ekonomisk rapport  

För information fanns resultatrapport t.o.m. juli 2017. Efter kommentarer lades rapporten till 

handlingarna. 

 

 

§ 50 SKKs bibliotek 

a) Gåvor och inköp 

Britt Gustavsson informerade om att biblioteket fått Boken om västgötaspets från 

författaren, Jenny Pleym. Inför bokens utgivande har författaren även besökt 

biblioteket. 

 

Akademin förde i sammanhanget en diskussion om låsbara skåp för särskilt värdefull 

dokumentation och skrifter av olika slag. Innan slutlig ställning tas kommer dessa att 

förvaras tillsammans med SKKs fotoarkiv. 

 

b) Statistik 

Ingen statistik är förd sedan i början på sommaren, Detta med anledning av den 

förestående flytten. 

 

Akademin noterade informationen. 

 

c) Övrigt 

Britt Gustavsson informerade om dagsläget för biblioteket och de 

konsekvensändringar som måste göras i den befintliga databasen. Böcker kommer att 

finnas dels i biblioteket på gatuplanet, i lagret samt i låsta bokskåp. 

Det kommer att bli ett omfattande arbete med omregistreringen i databasen varför 

ordförande föreslog att Britt Gustavsson och Ulf Uddman undersöker möjligheten att 

ta in extrahjälp med detta arbete. 

 

Akademin beslutade i enlighet med förslaget. 

 

Akademin beslutade vidare att tillsätta en bokgrupp bestående av Karl Erik 

Johansson, Åke Hedhammar, Renée Willes och Britt Gustavsson. Bokgruppen ska 

föreslå vilka böcker som är av särskilt värde och som t.ex. ska exponeras i särskilt 

bokskåp. 
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§ 51 SKKs museum 

a) Gåvor och inköp 

Marina Reuterswärd redogjorde för trevligt besök hos Karl Schiller, sonson till Per 

Schiller, och om den gåva som han skänkt till museet. 

Gåvan består av 15 st. handskrivna dokument och 21 st. gamla fotografier av 

schillerstövare m.m. 

 

Stamtavlor och anteckningar visar den första parningen från 1873 som resulterade i 

stamparet Ralla och Tamburini, ursprungshundarna till schillerstövaren. 

 Akademin ska dokumentera gåvan och lämna kopior till Karl Schillers barn. 

 

Ulf Uddman informerade om att försök till att söka bakåt i Per Schillers anor har gjorts 

men hittills har inget gått att hitta i kyrkböcker från den aktuella tiden. 

 

Lars Wallin har skänkt (kommer från hans farbror Arne Wallin, Vallhornets kennel) 3 

st. gamla prisdiplom vars ramar består av bark. Åke Hedhammar fick i uppdrag att ta 

reda på hur barkramarna ska kunna bevaras och inte förstöras. 

 

b) Lägesrapport flytt 

Marina informerade om att nedpackningen av föremål i princip är klar. Det har tagit 

två personer ca 240 arbetstimmar. 

  

 För några föremål har specialbeställda lådor använts. 

 

Akademin beslutade att uppdra till företaget Artmove att flytta vissa tavlor och 

föremål samt att de även ska involveras för att sätta upp några av de tavlor som ska 

förevisas permanent i det nya museet. 

 

c) Övrigt 

 Miniutställning i det nya museet till invigningen – Timm Scott, en skotsk fårhund i 

 Djursholm 

 Marina Reuterswärd presenterade ett förslag till miniutställning som handlar om 

 collien Timm Scott som bodde i Djursholm. Ett utkast till dokumentation 

 presenterades också. 

  

 Efter en längre diskussion beslutade Akademin i enlighet med förslaget och 

uppdrog till Marina Reuterswärd att fortsätta med projektet. 

 

 Svenska Brukshundklubben 100 år 2018 

 Akademin beslutade uppdra till Staffan Thorman att börja skissa på den utställning 

 som ska visas en period under 2018 i samband med SBKs 100 års jubileum. 

 

 Förslag på namn till museet show room 

 Marina Reuterswärd föreslår namnet ARGOS på det nya show room. Detta med 

 hänvisning till Odysseus trogne följeslagare. 

 

 Efter en kortare diskussion beslutade Akademin att bordlägga frågan till nästa 

 möte. Akademin uppmanades att skicka in förslag på namn till adjungerade 

 sekreteraren senast den 22 september. 
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§ 52 Övriga frågor 

 

a) Invigning av SKKs kansli, museum och bibliotek 

Efter en kortare diskussion beslutade Akademin att ha sin invigning den 18 november 

mellan kl. 11.00 – 16.00 för medlemmar och särskilt inbjudna. 

 

Invigning av SKKs kansli kommer då att hållas den 17 november mellan kl. 13.00-16.00 

för medlemmar och särskilt inbjudna. 

 

Akademin uppdrog till Pekka Olson, Ulf Uddman och Annika Klang att sköta det 

praktiska kring invigningarna. 

 

b) Akademins deltagande på årets Kennelfullmäktige 

Akademin beslutade att ta fram ett inbjudningskort till invigningen som deltagarna på KF 

kan ta del av. Marina Reuterswärd tar fram förslag tillsammans med SKKs 

marknadsavdelning. 

 

c) Akademins deltagagande på Stockholm Hundmässa 
Det kommer att finnas många föremål till försäljning till årets utställning, dock inte så 

många böcker. Även jubileumsporslinet kommer att finnas till försäljning. 

Temat i montern är tänkt att vara västgötaspets då rasen också ingår i årets tema. 

 

Förslag att bjuda in författaren till boken om västgötaspets till montern, där hon får 

tillfälle att sälja och signera sin bok. 

 

Önskemål om storlek på monter är 7 x 4 m2. 

 

Akademin beslutade i enlighet med förslaget.  

 

d) Temautställning mops 

Renée Willes informerade om den tänkta temautställningen och visade bilder på ett antal 

föremål som kan tänkas visas. Tavlor och föremål visar mopsen med trubbig nos och inte 

den platta som ses idag. Renée Willes framförde önskemål om att få producera en katalog 

i 1 000 exemplar över utställningen.  

 

Akademin beslutade i enlighet med förslaget. 

 

e) Temautställning saluki 

Frågan bordläggs till nästa möte. 

 

f) Mässtidning med SKK-registrerade raser 
Inför årets Stockholm Hundmässa kommer förhoppningsvis ett samarbete med Dagens 

Nyheter att etableras. Tanken är att producera en stor affisch med tryck på båda sidor, en 

sida med de 150 vanligaste registrerade raserna, den andra sidan med övriga ca 150 raser. 

Åsa Lindholms bilder ska användas mot en ersättning.  

 

Akademin fann förslaget bra – önskemål om att vara extra noga med bilder på SRD-

raserna. 
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g) Nya rutiner för underlag till Akademins sammankomster 

Ordförande föreslog att från och med nästa sammankomst ska punkter till dagordningen 

och underlag skickas till sekreteraren i förväg. 

 

Sekreteraren skickar ut kallelse ca 30 dagar innan sammankomsten. Punkter och underlag 

ska lämnas senast två veckor innan sammankomsten. 

 

Akademin beslutade i enlighet med förslaget. 

 

 

§ 53 Nästa sammankomst 

 

Nästa sammankomst hålls den 11 oktober. Sammankomsten startar med lunch kl. 12.00. 

Sammankomsten därefter hålls den 4 december. Start kl. 11.00 med besök och 

kransnedläggning vid AP Hamiltons grav. Därefter lunch och möte. 

 

 

§ 54 Sammankomsten avslutas 

 

Ordförande förklarade sammankomsten avslutad. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Annika Klang 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Pekka Olson 

Ordförande 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Karl Erik Johansson 

 


