Svenska Kynologiska Akademin
Protokoll nr 5/2017
2017-10-11
§ 55 - 65

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 11 oktober 2017
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:
Vid protokollet:
Annika Klang

§ 55

Sammankomsten öppnas

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna
välkomna.

§ 56

Val av justerare

Karin Hedberg valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 57

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med följande tillägg:
- Invigning av SKKs lokaler inklusive museum och temarum
§ 58

Föregående protokoll nr 3/2017

§ 50 c) Övrigt
Britt Gustavsson behöver extra hjälp i biblioteket för att omregistrera i databasen. Ulf
Uddman har förslag på en person som ska återgå i tjänst som kan vara lämplig för detta
ändamål.
Akademin noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§ 59

Ekonomisk rapport

För information fanns resultatrapport t.o.m. september 2017. Efter kommentarer lades
rapporten till handlingarna.
Ulf Uddman informerade om att försäkringsbolaget godkänt de åtgärder som vidtagits för att
säkra museum och temarum.

§ 60

SKKs bibliotek

a)
Gåvor och inköp
Inga nya inköp är gjorda sedan början av sommaren på grund av flytten till Rotebro.
Sju kartonger med böcker är mottagna från SKKs Utbildningsavdelning.
b)
Statistik
Ingen ny statistik är uttagen sedan i maj månad. Färska uppgifter kommer att presenteras
framöver enligt tidigare modell.
c)
Dagsläget i biblioteket
Fortfarande behövs det kompletteringar i biblioteket.
Trösklar ska tas bort för att underlätta att köra bokvagnar mellan arbetsplats och bibliotek.
Kompletterande belysning ska sättas upp i bokhyllorna.
Lås ska kompletteras i överskåp för mer värdefulla böcker.
Akademin uppdrog till Ulf Uddman att se till att ovanstående åtgärdas.
d)
Övrigt
Scanning av artiklar ska återupptas igen efter sommaruppehållet.
Karl-Erik Johansson, Åke Hedhammar och Renée Willes ska hjälpa till med att välja böcker
som ska stå i biblioteket. En läshörna kommer att iordningsställas.

§ 61 SKKs Museum
a)
Gåvor och inköp
Det har inte tillkommit några inköp sedan det senaste mötet.
Marina Reuterswärd ställde frågan om Per Schiller fått kopior på de gåvor han skänkt?
Britt Gustavsson åtog sig att kontrollera om kopiorna skickats.
En kristallkrona är inköpt till Segerströmska rummet.
Akademin uppdrog till Ulf Uddman att se till att kronan sätts upp enligt instruktion.
b)
Lägesrapport flytt
Nya dörrar kommer att bytas ut under dagen då de som levererats haft fel säkerhetsklass.
Lås och larm kommer vecka 42.
Gardiner finns i huset och ska sättas upp. Den 16 oktober kommer personen som ska lämna
instruktioner om uppsättningen. Thomas Uddman kontaktar Renée Willes när kontakt
etablerats.
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Tapetserare kommer att tapetsera dörren som leder till back office.
Akademin ska besluta om vilka möbler som ska vara kvar i museet.
Museet och temarummet kommer att städas när alla arbeten är klara.
Beställda skåp till temarummet ska levereras senast den 10 november.
AP Hamiltons rum har målats.
Den 30 oktober kommer ArtMove för att hjälpa till att sätta upp de permanenta tavlorna.
Renée Willes, Marina Reuterswärd, Staffan Thorman och Pekka Olson är på plats.
Bygglov för skyltsystem är ansökt men ännu inte beviljat av Sollentuna kommun.
c)
Invigning
Invigning av SKKs lokaler, museum och temarum beslutades till den 17-18 november.
Samarbetspartner och medlemmar bjuds in till den 17 november, osa 13 november.
En särskild inbjudan skickas ut till invigningen av museet den 18 november.
Marina och Renée färdigställer inbjudningskort för den 18 november.
Annons kommer i Hundsport och på SKKs webbplats.
Marina Reuterswärd skickar lista på de som ska bjudas in till Annika Klang, som distribuerar
den till Akademins ledamöter för komplettering.
d)
Övrigt
Svenska Brukshundklubben 100 år 2018
Staffan Thorman blir ansvarig för temat i Akademin. Jubileet ska uppmärksammas på My
Dog, hos Akademin och Stockholm Hundmässa. Tyvärr finns det inte så mycket bildmaterial
att tillgå men Akademin föreslår ett upprop i Hundsport (1/2-sida), Brukshunden och på
Akademins webbplats.
Temat om mopsen pågår från den 17 november 2017 till den 1 mars 2018.
SBK 100 år pågår från den 1 april fram till midsommar.
SBKs stora kongress pågår mellan den 26-27 maj. Förslag att ha en specialvisning den 25 maj
för SBKs delegater och andra intresserade.
e)
Akademins deltagande på Stockholm Hundmässa
Storlek på montern ska vara 7 x 4 m2.
Temat i montern är västgötaspets och dess funktion. Jenny Pleym som skrivit boken om
Västgötaspets bjuds in till mässan och montern. Hon erbjuds att signera sin bok
Försäljning av böcker, figuriner, delar jubileumsporslinet etc. förbereds. Hittills finns 8-9
kartonger klara för försäljning. Stora tallrikar säljs för minst 75 kr/st. små tallrikar för minst
50 kr/st. Museiboken och boken om svenska raser ska även kunna köpas i montern.
Kontokortsmaskin, Swish och kontanthantering finns tillhands.
Britt Gustavsson är FA (funktionsansvarig). Hasse Andersson, Berit Rinnert och Renée Willes
kommer att hjälpa till med och i montern.
f)
Temautställning mops
Fotografering av föremål ska påbörjas och även katalogen ska börja ta form.
Renée Willes sköter insamling ska hjälpa till med upphängning och utplacering av föremål
med upphängningshjälp av Thomas Uddman.
g)
Temautställning saluki
Karin Hedberg blir ansvarig. Utställningen pågår 1 augusti – 30 oktober.
h) Övriga temautställningar
1 november – 31 januari 2019 Vykortsutställning. Åke Hedhammar ansvarig.
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En inventering görs av vilka jubileer som ligger närmast i tiden till nästa möte. Alla ledamöter
uppmanades att lämna förslag på flera teman.
Rottweilerklubben fyller 100 år 2019
Kända författares hundar
Smycken
Etc. etc.
i)
Mässtidning med SKK-registrerade raser
Tyvärr blir det projektet inte av i år p.g.a. ekonomiska skäl.
j)
Förslag på namn till museets show room
Två förslag har inkommit; Temarum och Argos. Under diskussion kom även namnen Pompes,
Karos, Schillerrummet med flera upp.
Akademin diskuterade förslagen och beslutade att använda benämningen Temarummet
Schiller.

§ 62 Uppdragslistan
Listor på personer som bör intervjuas finns hos Ulf Uddman. Listorna ska distribueras till alla
ledamöter. Ulf Uddmans uppdrag.
Renée Willes har ännu inte fått det USB-minne där alla verk är samlade. Sekreteraren
kontaktar Thomas Uddman för att få ett USB-minne till.

§ 63 Övriga frågor
a)
Beslut om sekreterare i Akademin
Pekka Olson önskade få Akademins synpunkt på hur sekreterarposten ska hanteras inom
Akademin; antingen väljs en sekreterare inom Akademin eller så ser SKKs kansli till att det
finns en kansliresurs för ändamålet.
Akademins önskemål är att SKKs kansli ser till att det finns en kansliperson som sköter
administrationen kring Akademins möten.
b)
Förslag om elektroniskt utskick av Akademins handlingar till möten
Akademin beslutade att handlingar till möten kan skickas ut elektroniskt. Kallelse och
dagordning skickas i separata dokument.
c)

Förfrågan från Svenska Terrierklubben om besök och visning av SKKs lokaler
inklusive museum, bibliotek och temarum
Klubben önskar besöka kansliet den 17 februari 2018.
Renée Willes och Karl-Erik Johansson har möjlighet att ta hand om besöket den 17 februari.
Akademin beslutade i enlighet med förslaget.
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§ 64 Nästa sammankomst
De ledamöter som kan träffas vid kyrkogården för kransnedläggning vid AP Hamiltons grav
kl. 11.00 den 4 december. Lunch kl. 12.00 på Rotsunda Kök & Bar. Mötet startar kl. 13.00.

§ 65 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Pekka Olson
Ordförande

Justeras:

Karin Hedberg

5

