Svenska Kynologiska Akademin
Protokoll nr 1/2014
2014-03-27
§§ 1 – 15

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin
den 27 mars 2014 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Närvarande:
Ledamöter
Nils Erik Åhmansson (ordförande), Staffan Drangel, Märta Ericson, Marina Reuterswärd,
Renée Willes
Adjungerade
Ulf Uddman, (t o m § 8a), Kenneth Edh, Jerry Mankowski (§ 9)
Anmält förhinder
Åke Hedhammar, Hans Jerenäs
Vid protokollet
Märta Ericson

§ 1 Sammankomsten öppnas
Ordförande Nils Erik Åhmansson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna
välkomna.

§ 2 Justering
Staffan Drangel valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Dagordning
Efter några tillägg och ändringar godkändes dagordningen.
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§ 4 Föregående protokoll
Justerat protokoll nr 3/2014 från den 6 november 2013 förelåg. Från genomgången noteras
följande:
§ 29 Föregående protokoll. §19 c) Filmer från SKK:s utbildningsavdelning
Ulf Uddman gav en aktuell rapport från förberedelsearbetet inför överföringen
till DVD av visst material, filmer och VHS, från utbildningsavdelningen.
§ 29 Föregående protokoll. §20 c) Fukt- och temperaturmätning i Museet
§ 21 Säkerhetssystem
Akademin beslutade uppskjuta behandlingen av ärendena till senare under
sammankomsten.
§ 29 Föregående protokoll. §23 Övriga frågor. Presentationsbroschyr
Akademins presentationsbroschyr föreligger nu i översättning till engelska och
franska.
Akademin beslutade uppdra åt Märta Ericson att översätta broschyren till tyska.
§ 29 Föregående protokoll. §23 Övriga frågor. Förtjänstmedalj
Med anledning av beslutet att instifta en förtjänstmedalj inom Svenska
Kynologiska Akademin presenterade ordföranden förslag till statuter. Efter
genomgång och viss revidering av förslaget godkändes detta.
Vad gäller offerten från Sporrongs, med detaljerad beskrivning av medaljens
utseende, material, kostnad mm beslutade Akademin att den gröna färgen på
bandet ska vara samma färg som ingår i SKK:s grafiska profil. Därefter
godkände Akademin offertens förslag och villkor.
Bilaga 1
§ 31 SKK:s Bibliotek.
a) Gåvor och inköp
Akademin diskuterade återigen rutinerna för tackbrev till donatorer. Tackbrev
kommer i fortsättningen att sändas ut en gång i månaden.
b) Fotoarkivet. Lägesrapport
Ulf Uddman gav en lägesrapport från det pågående arbetet, som nu gör ett
tillfälligt uppehåll. Programvaran finns emellertid på plats och man har kommit
överens när det gäller sökorden. Material från Marknadsavdelningen och det
historiska materialet kommer att finnas i samma databas.
Vad gäller forskningsarbetet i det särskilda rashistoriska materialet om papillon
har Per-Inge Johansson accepterat att bearbeta materialet.
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§ 32 SKK:s Museum. b) SKK:s Museum i brittiska Dog World
Renée Willes förevisade Nick Waters artikel om SKK:s Museum I Dog World
Annual.
Akademin beslutade att fullfölja genomgången av protokollet vid senare tillfälle under
sammankomsten (se § 9).

§ 5 Ekonomisk rapport 2013
Ulf Uddman kommenterade den föreliggande resultaträkningen för 2013, varefter denna lades
till handlingarna.
Bilaga 2
§ 6 Verksamhetsberättelse 2013
Förslag till utformning av verksamhetsberättelse för 2013 förelåg. Efter genomgång och
diskussion samt en smärre ändring godkändes förslaget.
Bilaga 3
§ 7 SKK:s Bibliotek
a) Gåvor och inköp
Akademin gick igenom den föreliggande förteckningen över böcker, tidskrifter, kataloger,
teckningar mm, som skänkts till Biblioteket under år 2013.
Bilaga 4
b) Webb-besök
Rapport förelåg över antalet webb-besök i Biblioteket under olika tidsperioder från 1 januari
2013 t o m 17 januari 2014.
Bilaga 5
Till protokollet antecknas, att Akademins ledamöter under dagen gjorde ett besök i Biblioteket
för att på plats ta del av det förändringsarbete som pågår. I samband med besöket redogjorde
Ulf Uddman för de principer som är ledande för arbetet.
Akademin beslutade godkänna principerna för hur den fortsatta hanteringen av skänkta
böcker, arkivmaterial, fotografier och andra gåvor ska hanteras. Vidare utsågs Marina
Reuterswärd att ansvara för sorteringen av skänkta föremål, vilka som ska överföras till
SKK:s Museum och vilka som ska säljas eller skänkas bort.
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§ 8 SKK:s Museum
Ulf Uddman redogjorde inledningsvis för de problem som kan uppstå, om inte alla respekterar
kravet att allt nytt som tillförs Museets samlingar ska registreras hos Annika Klang i
Akademins inventarieregister.
a) Gåvor och inköp
En förteckning förelåg över skänkta och inköpta föremål till Museet t o m november 2013.
Efter genomgång lades förteckningen till handlingarna.
Bilaga 6
Ordföranden redogjorde för kontakter med Birthe Rosvall, Staffanstorp, rörande gåva till
Museet.
Akademin har som gåva från Renée Willes till SKK:s 125-årsjubileum 2014 mottagit en
oljemålning på duk (40 x55 cm) från 2005 av den ryske konstnären Mikhail ”Misha”
Lavrenko (1952 - ) föreställande de tre första lagotto romagnolo i Norden.
Akademin framförde sitt tack för gåvan.
Bilaga 7
Akademin har inköpt två konstverk:
William Wegman (1943 -), Friends. Ikonografiskt fotografi (71 x 57 cm), signerat i vit ram.
Einar Jolin (1890-1976), Flicka i båt med hund. Oljemålning (50 x 43 cm) från 1941.
Bilaga 8,9
b) Försäljning av hederspriser
Marina Reuterswärd väckte frågan om lämplig hantering av den mängd hederspriser, som
under åren skänkts till Museet. För närvarande finns ca 300 stycken.
Efter diskussion enades Akademin om att ett 30-tal bägare borde finnas kvar i Museets
samlingar. En värdering ska göras innan diskussionen tas upp igen.

§ 9 Återupptagande av genomgång av föregående protokoll
Adjungerad: Jerry Mankowski
Prot. nr 2/2013 § 29
§ 20c Fukt- och temeperaturmätning i Museet
Fuktmätningarna som gjordes för ca ett år sedan gav inga tydliga och användbara resultat.
Därför har utökade mätningar företagits. Skriftlig rapport kommer att begäras.
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§ 21 Säkerhetssystem
Museet har högre larmnivå än kansliets övriga utrymmen. Fukt- rök- vatten- och
rörelsedetektorer är installerade. Jerry Mankowskis bedömning innebär, att det nuvarande
larmsystemet kan behållas, eventuellt utökas.
Akademin diskuterade frågan om larmskydd samt aspekter på försäkringsvärde contra
marknadsvärde. Akademin enades om att behålla den nuvarande försäkringsnivån samt
uppdrog åt Jerry Mankowski att undersöka möjligheten att installera webbkameror som
komplement till befintligt säkerhetssystem.
Akademin tackade Jerry Mankowski för hans medverkan och avslutade därmed genomgången
av föregående protokoll, vilket godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Akademin under SKK:s jubileumsår
a) Tidningen Hundsport
Akademin diskuterade den hittillsvarande och fortsatta medverkan med information, artiklar
och bilder. Enligt tidigare beslut kommer en sammanfattning av Akademins första tio år att
publiceras i bilagan till tidningens oktobernummer.
Projektet Hunden som motiv i den offentliga konsten gör ett uppehåll i sommar. En
sammanfattande redogörelse av publicerade texter och inkomna bilder kommer att utgöra en
extra tidningsbilaga, nr 11.
b) Öppet Hus
Akademin kommer att medverka i arrangemanget Öppet Hus den 14 juni klockan 10-15.
Museet, Biblioteket och sammanträdesrummen hör till de utrymmen, som kommer att hållas
öppna med värdar på plats. Gäster kommer att inbjudas. Akademins ledamöter samlas
klockan 10.
c) Stockholm Hundmässa 2014
Inför årets utställning är ytterligare en hall bokad. Enligt ett principbeslut kommer s k Övrig
verksamhet inom Svenska Kennelklubben att lyftas fram. Akademin kommer att liksom 2013
ha en monter med information och viss försäljning. Diskussionen om Akademins medverkan
fortsätter.

§ 12 Rapporter och information
a) Svenska Vorstehklubben
Svenska Vorstehklubben firar 100 år 2017. Kenneth Edh rapporterade från sina kontakter med
klubbens representanter. En specialutställning och en jubileumsjakt kommer att anordnas
under jubileumsåret. Klubben är intresserad av att kunna få arrangera en minnesutställning i
SKK:s Museum.
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Akademin diskuterade rapporten och beslutade uppdra åt Kenneth Edh att ansvara för de
fortsatta kontakterna med klubben.
b) Ledamöter i Svenska Kynologiska Akademin
Ordförande Nils Erik Åhmansson återupptog frågan om behovet av nya ledamöter i
Akademin. Efter diskussion beslutade Akademin ge ordföranden fortsatt uppdrag.
c) Inbjudan
Akademin beslutade att vid lämpligt tillfälle inbjuda Peter Magnusson och Anders Eriksson
till sammanträffande med Akademin.
d) Stockholm Hundmässa 2013
Marina Reuterswärd gav en rapport om Akademins medverkan vid Stockholm Hundmässa.

§ 13 Övriga frågor
Marina Reuterswärd väckte frågan om Akademins behov av visst förnyat
informationsmaterial.
Akademin beslutade uppdra åt Marknadsavdelningen att ta fram två stycken nya roll-ups,
som ska finnas klara till Öppet Hus den 14 juni. Akademin uppdrog vidare åt Marina
Reuterswärd att ansvara för kontakterna med Marknadsavdelningen.

§ 14 Nästa sammankomst
Akademin beslutade att nästa sammankomst äger rum onsdagen den 19 november 2014.

§ 15 Sammankomsten avslutas
Ordförande Nils Erik Åhmansson förklarade sammankomsten avslutad.

Vid protokollet:

Märta Ericson, sekreterare
Justering:

Nils Erik Åhmansson, ordförande

Staffan Drangel, justerare
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