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Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 13 mars 2019. 

Närvarande: 

Ledamöter: Pekka Olson (ordförande), Marina Reuterswärd, Staffan Thorman, Karl-Erik Johansson, 
Renée Sporre-Willes, Åke Hedhammar, Karin Hedberg, Nils-Erik Åhmansson 

Adjungerad: Ulf Uddman 

Vid protokollet: Lotta Bengtsson 

 

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

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

 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med följande tillägg: 
* Brukshunden i digital form 
* Årsmöte Sveriges Museer 
* Inventarieförteckning för museet 
* Använda Googledocs 

 Föregående protokoll nr 3-2018 
§ 28: Pekka Olson återkommer om hur bokningsfrekvensen från klubbarna ser ut i 
möteslokalerna. Ulf Uddman återkommer om prissättningen på möteslokalerna, vilken 
skulle kunna omfatta visning av museum och temarum. 
§ 32: Lotta Bengtsson kollar om nämnda böcker är inköpta, om inte köper hon in dem. 
§ 33: Pekka Olson meddelade att Tidaholms Museum är villig att låna ut sin 
fotoutställning ”Hundar för hundra år sedan”. Han kommer att fortsätta att hålla 
kontakten för att komma överens om lämplig tidpunkt för lånet. 
§ 34: Staffan Thorman, Nils-Erik Åhmansson och Britt-Marie Dornell kommer att ha ett 



 

 

möte för att se hur man ska gå vidare i frågan om ansökan om att få löshundsjakten 
klassificerad som kulturarv på UNESCOs världsarvslista.  

 Ekonomisk rapport 

 Resultatrapport 
Ulf Uddman redovisade det ekonomiska läget och resultatrapporten lades till 
handlingarna. 

 Ny medlem i Akademin – rapport 
Pekka Olson meddelade att den tilltänkte nya ledamoten är tillfrågad och har tackat ja, 
varför Akademin beslöt att föreslå vederbörande som ny ledamot inför CS. 

 Rapport från koordinatorn 

 Tidsplan över utställningar samt annonsering i HS – förslag: 
Förslaget godtogs i princip, med förändringen att utställningsperioderna förlängs till 
fyra månader. Akademin gav koordinatorn i uppdrag att justera tids- och 
annonsplanen och mejla ut det nya förslaget för godkännande. 

 Uppdatering av www.skk.se, nyhet: block på startsidan – feedback: 
Uppdateringarna godtogs av Akademin. Akademin gav koordinatorn i uppdrag att 
fortsätta undersöka hur man kan göra museet och biblioteket synligare på skk.se. 

 Marknadsföringsidéer: digitalt nyhetsbrev, evenemang på Facebook, omstrukturering 
av trädet på skk.se, månadens konstverk på skk.se, bokartiklar i Hundsport Special, 
idéer från Ida och Jenny, med mera: Koordinatorn redovisade för idéer och förslag på 
hur man kan föra ut museet och biblioteket mer på skk.se, men även i andra forum. 
Akademin gav koordinatorn i uppdrag att fortsätta att titta på detta och återkomma 
med konkreta förslag. 
Eventuellt ska en artikel skrivas om Akademin i Hundsport - Pekka Olson kollar upp 
detta. 

 Nytryck av informationsfolder på fyra språk – förslag: 
Akademin hade några synpunkter på förslaget och gav koordinatorn i uppdrag att 
göra ett nytt förslag och få det godkänt av Pekka Olson och Marina Reuterswärd. 
Förhoppningsvis kan tidigare översättare användas igen. Upplaga: 100 svenska och 
50 av de andra språken. 



 

 

 Nya informationstavlor med mera – feedback: 
Koordinatorns idéer kring ommöblering av biblioteket diskuterades. Akademin gav 
koordinatorn i uppdrag att lämna ett konkret förslag till nästa möte. 
Ulf Uddman informerade om att microfilmskåpet är lokaliserat, men att en ny 
avläsare kommer att köpas in. Detta ombesörjs av koordinatorn. 

 SKKs Bibliotek 

 Gåvor och inköp 
Inga gåvor eller inköp av böcker rapporterades för perioden. 
Förslag på inköp: 
* Če - boken om renvallarhundar, 978-91-637-9543-5 
* Dogs in Galleries, 88-8347-199-7 
* Dogs - History, Myth, Art, 978-0-7141-5067-3 
Akademin beslutade uppdra till koordinatorn att köpa in dessa böcker. 
 
Karl-Erik Johansson överlämnade en gåva till SKKs Bibliotek: 
”Om odödlighet – ett brev till en hund” av L. Lind af Hageby 
Akademin tackade för gåvan! 

 Statistik 
Koordinatorn redovisade för vissa förändringar som gjorts i statistikrapporten. 
Förändringarna godtogs av Akademin. 

 Övrigt 

i. Tidskrifterna Jägaren 1895-1907, Svenska Jägarförbundets Nya tidskrift 
1863-1907 och Tidskrift för Jägare och Naturforskare 1832-1834 
digitaliserade på USB (Staffan Thorman): Staffan Thorman erbjöd 
ovanstående till SKKs Bibliotek. Akademin tackade för gåvan och 
nedladdning av USB-minnet kommer att ombesörjas av Staffan 
Thorman och koordinatorn. 

ii. Donation David Daltons fotoarkiv (Renée Sporre-Willes): 
Renée Sporre-Willes redovisade för David Daltons donation av sina 
fotografier till SKK. Akademin tackade för donationen och gav Pekka 
Olson och Renée Sporre-Willes i uppdrag att skriva ett tack-brev. 



 

 

iii. Tidningen Brukshunden digitalt 
Brukshundklubben har skannat in tidigare tidskrifter från åren 1920 – 
1940 och undrar om SKK är intresserade av att ha dem tillgängliga på 
skk.se. Koordinatorn fick i uppdrag att undersöka saken vidare. 

 SKKs Museum 

 Gåvor och inköp  
Marina Reuterswärd redovisade för nyinköp och gåvor under perioden. 

 Projekt Digital presentation – skiss på skärm 
Koordinatorn redovisade en skiss på hur en presentation av museet skulle kunna se ut 
på en surfplatta och det diskuterades olika möjligheter med presentationen. 
Akademin beslöt att programvara och fem surfplattor ska köpas in och att fortsätta 
diskutera detaljer senare. Renée Sporre-Willes tillhandahåller texter om konstverken. 
Koordinatorn ombesörjer inköpen. 

 Övrigt 

i. Rutiner för nyinkommet material – utkast 
Ett utkast till rutinbeskrivning redovisades av koordinatorn, som gavs i 
uppdrag att arbeta vidare med den.  

ii. Donation 1700-talsmålning (Renée Sporre-Willes) 
Renée Sporre-Willes informerade om en donation av en stor 1700-
talsmålning från en god vän i Italien som nyligen avlidit. Renée Sporre-
Willes och Marina Reuterswärd tar hand om värdering och eventuell 
rengöring av tavlan när den ankommer. 

iii. Inventarieförteckning 
Koordinatorn informerade om arbetet med att uppdatera 
inventarieförteckningen, där framförallt fotograferingen har halkat efter 
sedan 2016. Renée Sporre-Willes och Marina Reuterswärd kommer att 
vara behjälpliga med att identifiera föremål som ännu inte fotograferats. 

 Triangeln 

 Status nuvarande utställning 
Inget att rapportera. 



 

 

 Status kommande utställning 
24 april öppnar en ny miniutställning med nutida konstnärer, representerade av 
Staffan Hallström, Ernst Billgren, Madeleine Pyk och Mårten Andersson.  

 Idébank Triangeln 
Idébanken fylldes på med David Daltons foton, Stangenbergs teckningar, pins och 
nålar, affischer från Stora Stockholm” och tibetanska raser.  
Beslutades att Pekka Olson undersöker när vi kan låna Tidaholmsutställningen och 
hur stort utrymme den kommer att kräva – passar den bäst i Temarummet eller 
Triangeln? 

 Övrigt 
Inget att rapportera. 

 Temarummet Schiller 

 Status nuvarande utställning 
De datum som Akademin sätter upp för öppning och stängning av en utställning 
behöver följas bättre för att en korrekt marknadsföring ska kunna göras – förtydliga 
detta i reglerna för utställning. 

 Status kommande utställning 
29 mars kl 13.00 öppnar utställningen om taxar. Hängningen påbörjas 20 mars. 

 Idébank Temarummet 
Idébanken fylldes på, korrigerades och förslag på ordningsföljd lades till. 
Beslutades att ha ett möte kring idén med ”SKK-profiler genom tiderna” med 
koordinatorn, Berit Rinnert, Pekka Olson och Ulf Uddman. Koordinatorn är 
sammankallande. 

 Övrigt 
Uppdatering av Regler för utställningar: Koordinatorn la fram ett förslag på en 
uppdaterad folder. Åsikter om förändringar och tillägg framfördes och det beslutades 
att Akademin får till den 20 mars på sig att inkomma med ytterligare synpunkter. 
Koordinatorn fick i uppdrag att göra ett nytt förslag efter detta. 

  



 

 

 Projekt SKKs Bildarkiv 

 Projektplan – förslag 
Projektet presenterades och fick bifall från Akademin. Koordinatorn fick i uppdrag 
att arbeta vidare. 

 Stockholm Hundmässa – temat klart 
Årets tema blir julkalender och årets maskot blir skotsk terrier. 

 Övriga frågor 

 AKCs museum flyttar tillbaka till New York 
En film med museet förevisades. 

 En inbjudan till Sveriges Museers årsmöte har inkommit. Akademin kommer inte att 
närvara. 

 Koordinatorn fick i uppdrag att föra över möteshandlingarna till Google documents. 

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

 Nästa sammanträde 
Nästa möte är 15 maj kl 10.30. 

 Sammanträdet avslutades 
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: Justeras: Justeras: 

 

Lotta Bengtsson Pekka Olson Staffan Thorman 
Koordinator Ordförande 

 


