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Svenska Kynologiska Akademin 
Protokoll nr 4-2019 
2019-11-20 
§ 50 – 64 

 

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 20 november 2019. 

Närvarande: 

Ledamöter: Pekka Olson (ordförande), Marina Reuterswärd, Staffan Thorman, Karin Hedberg, 
Karl-Erik Johansson, Elisabeth Rhodin, Dan Ericsson, Renée Sporre-Willes och Åke Hedhammar. 
Frånvarande: Nils-Erik Åhmansson 

Adjungerad: Ulf Uddman 

Vid protokollet: Lotta Bengtsson 

 

§ 50 Sammankomsten öppnas 
Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna välkomna. 

§ 51 Val av justerare 
Staffan Thorman valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 52 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med följande tillägg: 
* Uppsnyggning av Hamiltons grav 
* Stadgeuppdatering 

§ 53 Föregående protokoll nr 3-2019 
§ 46i: Beslöts hitta tid under dagen för att titta på Akademins lokaler. 

§ 54 Ekonomisk rapport 
a. Resultatrapport 

Ulf Uddman redovisade resultatrapporten. Framkom att ledamot i Svenska Kynologiska 
Akademin inte är berättigad till arvode eller milersättning då det är ett hedersuppdrag. 

b. Principer för ekonomi och inköp - klargörande 
Pekka Olson klargjorde att de 5.000 kr som varje ledamot har mandat att lägga ut för 
inköp till museet eller biblioteket gäller i de fall där ett beslut från hela Akademin kan 
vara svårt att få - man befinner sig utomlands eller i tidsnöd, till exempel. Normalt 
fattas beslut om inköp gemensamt via mejl. 
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Pekka Olson förtydligade också Akademins syfte är att i första hand värna om svensk 
kynologisk konst och litteratur. 

§ 55 Rapport från koordinatorn 
a. Redovisning av dokument på Mediaflowpro 

Koordinatorn redovisade för de tre olika arkiv som nu finns på SKKs Mediabank: 
Dokumentation över utställningar anordnade av Akademin, bilder och proveniens 
tillhörande inventarieförteckningen samt arkivbilderna. Akademin uppmanas att, om de 
har kompletterande material hemma, skicka det till koordinatorn. 
Renée Sporre-Willes, Marina Reuterswärd och koordinatorn fick i uppdrag att göra 
inventarieförteckningen komplett, så långt det går. 

b. Svenska Kynologiska Akademins arkivplan 
Beslöts att följande dokument ska arkiveras av Akademin: 
- Raskompendier till domarkonferenser 
- Rasstandarder 
- Rasspecifik avelsstrategi (RAS) 
Arkivplanen kan komma att fyllas på vartefter. 
Pekka Olson och koordinatorn fick i uppdrag att titta på i vilken form detta ska 
arkiveras. 

i. Inkommande hundtidningar 
Akademin gick igenom listan på inkommande tidskrifter till SKK och 
fann att ingen av dem är av intresse för Akademin. Koordinatorn 
meddelar kontorsservice. 

c. Mötesdokument i Googledocs - rapport 
Koordinatorn redovisade framskridandet av arbetet med att lägga möteshandlingarna på 
Google sites. Förslaget att lägga dem på Nya Google Sites istället bifölls av Akademin 
och koordinatorn fick i uppdrag att fortsätta arbetet. 

d. Hundsport 
Koordinatorn redovisade annonsplaneringen för Hundsport 2020. Akademin hade inga 
invändningar för närvarande men önskar se den igen på nästa möte.  

i. Tema i HS nr 5-2020: Rasernas ursprung och funktion 
Akademin konstaterade att budskapet i detta nummer kan betona 
museet och biblioteket. 
Koordinatorn fick i uppdrag att undersöka om Hundsport Special har 
en liknande årsplanering. 

e. Övrigt 
Inget övrigt förelåg. 
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§ 56 SKKs Bibliotek 
a. Nyregistrerade böcker sen förra mötet 

Koordinatorn rapporterade att ett antal kartonger med böcker har lämnats in till 
biblioteket, från olika håll och i vissa fall utan uppgifter om givaren. Att hålla reda på 
vem som har skänkt vad är inte helt enkelt. 

b. Statistik 
Statistiken gicks igenom och det konstaterades att webb-besöken glädjande nog har 
ökat. 

c. Rapport projekt SKKs Arkivbilder 
Koordinatorn redovisade för projektets framskridande. Nästan 10.000 foton är 
inscannade, av dem är cirka 8.500 indexerade. Identifikationsgruppen har arbetat klart 
med 6.000 bilder och kommer att ha ett utvärderingsmöte tillsammans med Ulf 
Uddman och koordinatorn. 
En diskussion uppstod om huruvida Carl Andreassons fotosamling är tillgänglig för 
arkivet. Karl-Erik Johansson åtog sig att undersöka saken. 

d. Övrigt 
Inget övrigt förelåg. 

§ 57 SKKs Museum 
a. Gåvor och inköp  

Listan med nyinkommet gicks igenom och lades till handlingarna. 
Staffan Thorman uttryckte ett önskemål om fler svenska hundraser i samlingarna, vilket 
bifölls.  

b. Utsmyckning av kansliet – tillgängliga ytor och förslag på genomförande 
Akademin beslöt att börja med trapphuset och Hamiltonsalen, för att återkomma till 
övriga ytor vid ett senare tillfälle. 
För att behålla enlighet i trapphuset beslöts att sätta upp Folke Baggers målningar. Ulf 
Uddman ser till att en skena för upphängning sätts upp. 
Dan Ericsson och Marina Reuterswärd fick i uppdrag att göra en plan för 
Hamiltonsalens utsmyckning. 

c. Placering av bronssalukin 
Koordinatorn redovisade ett förslag på en placering på väggen till höger om ingången 
till Segerströmska & Sted Grenska rummet. Eftersom förslaget innebär en 
omorganisation av de föremål som redan finns där, beslöt Akademin att titta över andra 
möjliga placeringar. Dan Ericsson, Marina Reuterswärd och Karin Hedberg fick i 
uppdrag att ta fram ett förslag. 

d. Temperaturen i museet – rapport 
Åke Hedhammar återkommer om temperaturväxlingarnas påverkan på konstverken.  
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e. Övrigt 

i. Skadat konstverk 
Sonja Petterssons Bullterrier har fått ett skadat öra, troligtvis i samband 
med flytten. Karl-Erik Johansson fick i uppdrag att kontakta 
konstnären för att höra om det går att reparera. 

§ 58 Triangeln 
a. Status nuvarande utställning 

Miniutställningen med tibetanska raser kommer att hålla på till 31 december. 
Koordinatorn fick i uppdrag att fotografera den. 

b. Status kommande utställning 
Renée Sporre-Willes rapporterade att miniutställningen med Ylva Samuelsson är på 
gång, med de verk som ska ingå och manus till foldern.  

i. Förslag på rutiner för kommande utställningar 
Ett förslag på riktlinjer för miniutställningar lades fram. Med en 
ändring i texten godkändes förslaget. Koordinatorn färdigställer 
dokumentet. 

c. Idébank Triangeln 
En ändring i planen för 2020 har gjorts – de SKK-konstnären som planerades till 
hösten är utbytta mot Stangenberg-teckningar (godkänt av Akademin via mejl 2019-
11-11). 
Renée Sporre-Willes la fram Cindy Pettersson och Inger Boström som förslag på 
kommande SKK-konstnärer. De lades till på listan, utan tidsbestämning. 

d. Övrigt 
Inget övrigt förelåg. 

§ 59 Temarummet 
a. Status nuvarande utställning 

Utställningen med Davidson-teckningar pågår till den 15 januari. Koordinatorn har 
haft ett par visningar för gymnasieklasser och Temarummet har varit tillgängligt under 
konferenser, bland annat. 

b. Status kommande utställning 
Koordinatorn har haft kontakt med Elisabet Östh på Tidaholms museum och kommer 
att vidarebefordra informationen till Marina Reuterswärd som ansvarar för 
utställningen. 

c. Idébank Temarummet 
Hela 2020 är planerad och några ändringar i idébanken (ej tidsbestämda) gjordes.  
En förfrågan har inkommit från Svenska spaniel- och retrieverklubben om att få ha en 
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utställning i Temarummet under 2020, med anledning av klubbens 75-årsfirande. 
Akademin avslog ansökan eftersom den kommit in väl sent i planeringen och man vill 
prioritera klubbar som fyller 100 år. Koordinatorn meddelar klubbens ordförande. 

d. Övrigt  

i. Rutiner för uppsättning och nedtagning av utställningar 
En diskussion om vilka rutiner som ska gälla resulterade i följande:  
Som ansvarig för en utställning så åtar man sig att se till att 
utställningsmaterialet kommer upp och tas ner, i tid. Om man av 
någon anledning inte kan göra det själv är man ansvarig för att någon 
blir anlitad för detta. Kontakta Akademin alternativt koordinatorn för 
hjälp med möjliga kontakter.  

§ 60 Stockholm Hundmässa 
Akademin kommer att ha tre informationstavlor (mejlat till Akademin 2019-10-28) på två ställen i 
mässhallarna, samt två glasskåp för förevisning av fohundar. En uppsättning kommer också att sättas 
upp på MyDog. 
Staffan Thorman fick i uppdrag att skriva en text om fohundar till en folder som kan delas ut på 
mässan. Koordinatorn sätter ihop foldern och printar 100 exemplar. 

§ 61 Övriga frågor 
a. Policyfrågor på dagordningen 

Dan Ericsson ansåg att frågan redan blivit avklarad under en tidigare punkt och 
punkten utgick därmed.  

b. Livskrönika A.P. Hamilton 
Dan Ericsson lade fram ett förslag om att en livskrönika över A.P. Hamilton ska skrivas 
och görs tillgänglig i Hamiltonska rummet. Förslaget bifölls. Renée Sporre-Willes åtog 
sig att skriva den. Dan Ericsson kommer att vara behjälplig. 

c. Julmarknad på kansliet 
Marina Reuterswärd rapporterade att evenemanget går av stapeln 12 december kl 14-
16. Det blir kaffe och lussebullar bland annat, samt försäljning av föremål och böcker. 

d. Hammarlunds blandning 
Dan Ericsson rapporterade att han varit i kontakt med familjen - de har inga 
invändningar och kommer att få ett skriftligt godkännande att skriva på. En 
inledningstext är påbörjad. 
Koordinatorn meddelade att priset för att trycka upp 20 böcker på Books on Demand 
är cirka 4.000 kr. Vad gäller bildrättigheter finns det två fotografer som bör tillfrågas 
först och koordinatorn åtog sig detta. Koordinatorn kontaktar Sonja Nilsson för att få 
tag i originaldokumentet och –bilder, för att kunna göra ett tryckfärdigt underlag.  
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e. Förlängning av Åke Hedhammars mandatperiod 
Inkommet protokoll från CS där Akademins önskemål om förlängning har beviljats.   

f. Uppsnyggning av Hamiltons grav 
Vid morgonens kransnedläggning konstaterades att graven behöver rengöras och 
snyggas till. Marina Reuterswärd åtog sig att göra detta. 

g. Stadgeuppdatering 
Akademins stadgar behöver uppdateras och Pekka Olson fick i uppdrag att se över dem.  

§ 62 Uppdragslista 
Uppdragslistan gicks igenom och koordinatorn fick i uppdrag att uppdatera den. 

§ 63 Nästa sammanträde 
Nästa möte är torsdagen 26 mars 2020 kl 10.00. Pekka Olsson och koordinatorn sätter upp 
resterande datum för året och informerar Akademin. 

§64 Sammanträdet avslutades 
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. Ett särskilt tack riktades till Marina 
Reuterswärd, som anordnade en fantastiskt fin lunch, med anledning av att Svenska Kynologiska 
Akademin fyller 15 år 2019. 

 
 
 
 Vid protokollet: Justeras: Justeras: 
 
 
 Lotta Bengtsson Pekka Olson Staffan Thorman 
 Koordinator Ordförande 


