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Svenska Kynologiska Akademin 
Protokoll nr 1-2022 
2022-02-24 
§ 1 – 16 

 

Protokoll fört vid Svenska Kynologiska Akademins sammankomst den 24 februari 2022. 
 

Närvarande: 

Ulf Uddman, Staffan Thorman, Thomas Uneholt, Dan Ericsson, Elisabeth Rhodin, Karl-Erik 
Johansson och Karin Hedberg. Nils-Erik Åhmansson och Renée Sporre-Willes närvarade via Zoom. 
Åke Hedhammar anslöt via Zoom vid § 11. 

Adjungerad: Kees de Jong 
Vid protokollet: Lotta Bengtsson 

 

§ 1 Sammankomsten öppnas 
Ulf Uddman hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Val av justerare 
Karl-Erik Johansson valdes till justerare.  

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes, efter några tillägg under Övriga frågor. 

§ 4 Ansvarsroller inom Akademin 
Thomas Uneholt föreslogs till ny ordförande i Akademin, vilket han med ära var villig att ta sig an. 
Thomas Uneholt valdes enhälligt till ny ordförande och tog omedelbart över ledningen av mötet. 

§ 5 Föregående protokoll nr 4-2021 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

a. Uppdragslista 
Uppdragslistan gicks igenom och följande notering gjordes: 
Angående avtal för bildrättigheter: Beslöts behålla en allmän punkt angående bildavtal.  

§ 6 Ekonomisk rapport 
a.  Resultatrapport 

Resultatrapporten gicks igenom och det konstaterades att Akademin är stadd vid god 
kassa. På grund av de stora digitaliseringsprojekt som är på gång (Arkivbilderna, 
Hundsport och stamböckerna/registreringskorten på mikrofilm) beslöt Akademin att 
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äska 500 000 kr från SKK/CS. 
Renée Sporre-Willes och Dan Ericsson har fått personliga inbjudningar till invigningen 
av  The Earl family Exhibition på The Kennel Club Art Gallery den 18 maj 2022, till 
vilken SKK och Svenska Pointerklubben lånar ut The Challenge Trophy. Akademin 
beslöt att bekosta deras resa till London. 
Det beslöts även att koordinatorn ska åka på studiebesök till London och eventuellt 
Frankrike, för att bese deras museum och bibliotek, vid ett senare tillfälle. SKK bekostar 
dessa resor. 

§ 7 Rapport från koordinatorn 
a. Avrapportering 

Koordinatorn rapporterade att  
- de ändringar i museet som diskuterades på föregående möte är genomförda, och att 
arbetet med nya infoskyltar fortsätter, i samarbete med Renée Sporre-Willes. 
- den skadade tavlan med collien Tim Scott är tillbaka och ser ut som ny 
- avtalet för bildrättigheter klar och ett par avtal är redan påskrivna 
- Folke Bagger-tavlorna är uppsatta i trapphuset 
- bronssalukin har fått sin ställning och är på plats i glasgången. 

De uppdrag som inte är klara kvarstår på att-göra-listan. 

b. Verksamhetsplan 2022 
Koordinatorn redovisade för sitt arbete med att, tillsammans med vd Kees de Jong, 
skapa en verksamhetsplan för 2022. Akademin gav koordinatorn mandat att själv 
prioritera sina arbetsuppgifter och återrapportera till Akademin. I samband med detta 
uttryckte Akademin sin stora uppskattning för det arbete koordinatorn lägger ner.  

§ 8 Vänförening - förslag 
Ulf Uddman och Staffan Thorman redovisade utkastet för en vänförening. Då man snarare tänker 
sig ett nätverk än en regelrätt förening beslöt Akademin att byta namnet till Akademins vänner. Man 
diskuterade vad utbytet mellan Akademin och Akademins vänner skulle kunna vara, vilken 
arbetsinsats det skulle kunna innebära för Akademin och koordinatorn, hur statuterna för 
medlemskap skulle kunna lyda, med mera. Ulf Uddman (sammankallande), Elisabeth Rhodin och 
Dan Ericsson tittar vidare på dessa frågor till nästa möte. 

§ 9 SKKs bibliotek 
a. Gåvor och inköp 

Terttu Lardner har skänkt ett par äldre årsböcker för Airedaleterriergillet, som saknades 
i samlingarna. Akademin tackar för gåvan. 

b. Det digitala biblioteket - status 
Ulf Uddman redovisade en offert för skanning av SKKs medlemstidskrifter. Akademin 
beslöt att gå vidare och skanna de tripletter som finns i samlingarna. Saknade årgångar 
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får eftersökas, alternativt får de skannas obrutna. Ulf Uddman och koordinatorn 
fortsätter arbetet. 
Koordinatorn meddelade att Inger Gille är villig att fortsätta arbetet med att skanna och 
indexera arkivbilderna. Hon kan börja så snart alla praktiska frågor är hanterade. 
Koordinatorn meddelade att ett lämpligt USB-mikroskop (för att kunna läsa 
mikrofilm) ska köpas in, i samråd med IT-avdelningen. 

c. Utvecklingsarbete 
Dan Ericsson föreslog att man skulle kunna ha en exponeringsyta även för biblioteket, 
där man visar verk av till exempel Björn von Rosen. Den skulle kunna bytas ut då och 
då, och på så sätt göra biblioteket mer dynamiskt. Biblioteksgruppen, bestående av 
Karl-Erik Johansson och Åke Hedhammar, fick i uppdrag att titta vidare på idén. 

§ 10 SKKs museum  
a. Gåvor och inköp 

Koordinatorn redovisade de två gåvor som inkommit, en samling med fyra west 
highland white terrier från Marie Östberg och Anne-Marie Hammarlunds 
ordförandeklubba från Sonja Nilsson. Dan Ericsson skänkte ett verk föreställande en 
broholmer. 
Dan Ericsson har fått ett erbjudande från Göran Bodegårds efterlevande att erhålla en 
tavla från hans dödsbo. Dan hämtar upp den vid tillfälle. 
Nils-Erik Åhmansson erbjöd sig att skänka en oljemålning av Olof Arborelius (1842-
1915) föreställande två vallflickor med kor och en vallhund, till SKKs museum. 
Akademin tog tacksamt emot gåvan och kommer att ombesörja frakt och rengöring. 
Akademin tackar för gåvorna! 
Dan Ericsson föreslog att Akademin köper in ett verk av Maud Lewenhaupt du Jeu. 
Med tanke på verkets pris ansåg Akademin att någon behöver titta på det för att kunna 
avgöra om det är av intresse. Karl-Erik Johansson  åtog sig detta. 

b. Sortering/gallring i samlingarna 
Renée Sporre-Willes la fram ett förslag på att anlita en person som kan bedöma värdet 
på den stora samling av foo-hundar som finns i SKKs samlingar. Akademin biföll 
förslaget och Ulf Uddman åtog sig att kontakta en värderingsman. 
Renée Sporre-Willes la fram ett förslag på förfarande för att gallra i SKKs tavelsamling, 
vilket går ut på att samtliga Akademi-ledamöter går igenom MediaflowPro och gör en 
lista på vilka tavlor som kan gallras ut. På nästkommande möte gås listorna igenom och 
man beslutar gemensamt om vilka tavlor som kan avyttras. Akademin antog förslaget. 
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c. Övrigt 
Koordinatorn meddelade att fastighetsägaren har begärt att få tillbaka två av de fyra 
monterskåp som finns i korridoren mot restaurangen. Akademin har haft lov att förfoga 
över dessa tills fastighetsägaren har användning för dem. De är nu tömda. 

§ 11 Triangeln 
a. Status nuvarande och kommande utställning 

Renée Sporre-Willes och koordinatorn i samråd har beslutat att låta utställningen 
Hundraser ur ett historiskt perspektiv hänga kvar till 1 maj, så att fler ska få tillfälle att se 
den. I och med detta kommer resten av planeringen att förskjutas en period. 

b. Idébank Triangeln 
Idébanken fylldes på med idéer på möjliga utställningar. Koordinatorn uppdaterar 
listan. 

c. Övrigt 
Inget övrigt förelåg. 

§ 12 Temarummet 
a. Status nuvarande och kommande utställning 

Borderterriersällskapets utställning är så gott som färdig och invigningen sker 2 mars kl 
15.00. Den fortgår till 31 maj och den 15 juni öppnar Norwichterrierutställningen, 
som fortgår till 15 september. Den 1 oktober öppnar Retrieverutställningen och då är 
schemaläggningen i fas igen. 

b. Idébank Temarummet 
Idébanken fylldes på med idéer på möjliga utställningar. Koordinatorn uppdaterar 
listan. 

i. Förfrågan om utställning 
Det har framställts en fråga från en konstnär om att få anordna en egen 
utställning i SKKs lokaler. Akademin konstaterade att det inte ingår i 
verksamheten att upplåta lokalerna till utställningar med enskilda, ännu 
verksamma, konstnärer och tackade därför nej till förfrågan. Däremot 
kan konstnären ifråga ha verk av svenska hundraser som kan vara 
intressanta för Akademin att köpa in. Koordinatorn fick i uppgift att 
höra sig för. 

c. Övrigt 
Inget övrigt förelåg. 

§ 13 Marknadsföring  
Koordinatorn redovisade för annonsering i nr 2 av Hundsport och nästkommande omgång av 
”tillbakablickstorsdag”. 
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§ 14 Övriga frågor 
a. Synpunkt från Hans Rosenberg 

Ett förslag har inkommit från Hans Rosenberg angående Akademins årliga 
kransnedläggning för att hedra SKKs grundare A.P. Hamilton. Förslaget gick ut på att 
istället för kransnedläggning vid graven, placera en bukett i receptionen med 
förklarande information. Akademin biföll förslaget och beslöt att upphöra med 
kransnedläggningen och istället skapa en permanent monter för A.P. Hamilton, där 
man kan placera blommor en gång om året, förslagsvis i januari. Koordinatorn fick i 
uppdrag att göra ett förslag på placering och innehåll. 

b. Etiska regler 
Staffan Thorman redovisade för de delar av ICOMS Etisk regler som är relevanta för 
Akademin, huvudsakligen kapitel 8: Museer drivs professionellt. Akademin konstaterade 
att det är viktig information som ledamöterna behöver känna till. 

c. Hammarlunds blandning 
Koordinatorn meddelade att Hammarlunds blandning återigen är slutsåld och 
Akademin beslöt att låta trycka upp ytterligare en upplaga.  

d. Övrigt 
Koordinatorn har blivit kontaktad av en mynthandlare som skriver en bok om medaljer 
vars förlagor är gjorda av svenska konstnärer. Han kommer att boka ett besök för att se 
blyertsteckningen av Bruno Liljefors, som är förlaga till Svenska Pointerklubbens 
medaljer. 
I samband med detta informerade Staffan Thorman om en ny bok av Kungliga Skogs- 
och lantbruksakademin, som kommer ut senare i höst. Där redovisar man för 
belöningssystem (medaljer) inom lantbruksnäringen. Staffan har skrivit kapitlet som 
handlar om hund. 

§ 15 Nästa sammanträde 
Mötesdatum 2022: tisdag 31 maj, tisdag 30 augusti och torsdag 10 november. Samtliga möten 
börjar 10.00. 

§ 16 Sammanträdet avslutades 
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 
Vid protokollet: Justeras: Justeras: 
 
 
Lotta Bengtsson Thomas Uneholt Karl-Erik Johansson 
Koordinator Ordförande 




