Svenska Kynologiska Akademin
Protokoll nr 6/2017
2017-12-04
§ 66 - 77

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 december 2017
Närvarande:
Ledamöter:
Pekka Olson (ordförande), Karin Hedberg, Åke Hedhammar, Marina Reuterswärd, Staffan
Thorman
Adjungerad:
Ulf Uddman, Britt Gustavsson
Anmält förhinder:
Renée Willes, Karl-Erik Johansson
Vid protokollet:
Annika Klang

§ 66

Sammankomsten öppnas

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna
välkomna.

§ 67

Val av justerare

Åke Hedhammar valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 68

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med följande tillägg:
11 b) Inköp av tavla
11 c) Märta Ericsons tal vid Kennelfullmäktige 2017
11 d) Gåva:11 st. tavlor av Richardis Sörvik.

§ 69

Föregående protokoll nr 5/2017

61 d) Svenska Brukshundklubben 100 år
Staffan Thorman som är ansvarig för den kommande temautställningen får säga till om han
behöver någon form av hjälp när det gäller leverantörer, material etc.
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61 g) Temautställning saluki
Samma information gäller för Karin Hedberg att säga till om hjälp behövs till utställningen.
Det kommer en annons i Hundsport med kontaktuppgifter till Akademin.
Akademin noterade informationen.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 70

Ekonomisk rapport

För information fanns resultatrapport t.o.m. november 2017.
Akademin noterade informationen.

§ 71

Uppföljning av invigning av museum, temarum och bibliotek

Ett stort tack riktades till Marina Reuterswärd, Renée Willes, Terttu Lardner och Britt
Gustavsson för deras insatser till invigningen. Annika Klang tackades för att ha ordnat med
catering till invigningen.

§ 72 Akademins monter på Stockholm Hundmässa
Montern är 50 m2. Temat blir bondens hjälpreda – västgötaspets.
En film med vallning visas på TV. En ladugård byggs upp
Jenny Pleym kommer båda dagarna mellan 10-14 och signerar sin bok om västgötaspets.
Dagspeakern kan annonsera om detta.
Ett stort antal böcker och andra föremål är förberedda inför försäljning
Det blir även ett dukat festbord med 100-årsporslinet, som också är till försäljning
Akademin noterade informationen.
a)
Gåvor och inköp
Akademin har fått Barbro Börjessons senaste bok
Ulf har mottagit en bok om Cimarron Uruguay som lämnats till biblioteket
Irländska Kennelklubben har skänkt en bok om de irländska raserna
Staffan Drangel skänkte fyra böcker till invigningen av museet
Akademin noterade informationen.
b)
Statistik
Britt Gustavsson informerade om den senaste statistiken.
Akademin noterade informationen.
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c)
Övrigt
Personbiträdesavtal med Mikromarc skrivs i samband med det nya datadirektivet från EU.
En åtgärd behövs för att kunna läsa i den befintliga databasen när befintliga böcker ska
registreras om.
Det behövs flera ”knubbar” till bokhyllorna
Förslag att göra fejkade böcker som kan läggas i de låsbara skåpen. Britt Gustavsson får i
uppdrag att se över förslaget.
Britt Gustavsson får i uppdrag att tala med Iréne Göth om att städpersonalen även ska se över
bokhyllorna vad gäller kaffekoppar och annat som inte ska stå i hyllorna.
Önskemål om att ha en kopiator som kan scanna till ett USB-minne i biblioteket. Ulf Uddman
uppdrogs att se över detta.
Renée Willes föreslår att ta upp fler utländska tidskrifter från magasinet och fylla de nedersta
hyllorna i biblioteket med detta. Förslaget mottogs positive och kommer att genomföras.
Det kommer även att finnas plats för att flytta upp flera böcker i biblioteket, vilket kommer att
göras efter hand.
Två exemplar av Hundsport kommer att bindas in.
Akademin noterade informationen.
§ 73 SKKs Museum
a)
Gåvor och inköp
I samband med invigningen fick museet ta emot en gåva från Beth Engström. Gåvan är ett
förstorat frimärke med en mops, som togs fram till Världsutställningen 2018. Tackbrev är
skickat till givaren.
b) Övrigt
i) förslag att skapa en app med museets verk
Ulf Uddman informerade om tanken att kunna producera en app med Akademins konst. Ida
Sönnergren kunde vara en sådan person som under 2018 får i uppdrag att utveckla idén
vidare. 5 st. läsplattor köps in och kan lånas ut vid besök i museet där man även kan se tavlor
och andra föremål som inte står framme.
ii) Ska Akademin söka medlemskap i Sveriges Museer
Staffan Thorman föreslår att Akademin ska ansöka om medlemskap i Sveriges Museer.
Akademin beslutade i enlighet med förslaget och Staffan Thorman får i uppdrag att ta reda på
hur detta ska genomföras. Uppdraget redovisas vid nästa möte.
iii) Förslag till system för hängning av tavlor i tavelförrådet
Ledamöterna tittade in i tavelförrådet för att se hur tavlorna förvaras. Kraftiga krokar
användas för att hänga upp tavlorna. Tavlorna kommer att hänga i rasgruppsordningen efter
FCIs gruppindelning.
Ulf Uddman informerade om möjligheten att hyra in sig hos ett externt lager (Museitjänst).
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Akademin uppdrog till Ulf Uddman att till nästa möte ta fram information om kostnaden för
att hyra in sig i ett externt lager.
iv) Ta fram förslag till en önskelista för museet
Marina Reuterswärd föreslår att Akademin gör en önskelista på föremål som museet saknar
t.ex. gångkäppar med huvuden av silver i form av hundar.
För ett antal år sedan började en inventering av kända profiler inom organisationen som skulle
intervjuas om sina gärningar inom organisationen.
Efter en kortare diskussion beslutade Akademin att göra en inventering av personer som kan
vara aktuella för en intervju. Alla ledamöter är välkomna att lämna förslag.

§ 74

Uppdragslista

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 75

Övriga frågor

a)
Norrtälje Lokala Kennelklubb
Norrtälje Lokala Kennelklubb är intresserade av att besöka museet och biblioteket under
januari 2018.
Akademin välkomnar besöket och i första hand kommer Marina Reuterswärd att guida
klubben.
b)
Inköp av tavla
Den 13 december kommer en tavla av Ehrenstrahl (två små spaniels) upp till försäljning. Den
skulle kunna komplettera den tavla av Drottning Eleonoras hundar som redan finns i museet.
Akademin beslutade att Marina Reuterswärd får i uppdrag att bjuda på tavlan upp till max
75 000 kr med en marginal på 5 000 kr uppåt.
c)
Bokning av besök i museet och biblioteket
Ulf Uddman informerade om att i det konferenspaket som kommer att erbjudas klubbarna
även ingår att det går att boka visning av museet och biblioteket.
Akademin noterade informationen.
d)
Märta Ericssons tal vid Kennelfullmäktige 2017
Talet finns arkiverat på papper och ett USB-minne i Akademins arkiv.
Akademin noterade informationen.
e)
Gåva, tavlor målade av Richardis Sörvik
Akademin har fått en förfrågan om att ta emot 11 st. tavlor målade av Richardis Sörvik.
Akademin beslutade att ta emot gåvan.
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§ 76

Beslut om datum för sammanträden 2018

Ordförande återkommer om datum för sammanträden.

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

Annika Klang

Justeras:

Pekka Olson
Ordförande

Justeras:

Åke Hedhammar
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