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Svenska Kynologiska Akademin 
Protokoll nr 2 2015 
2015-09-08 
§§ 15 – 26 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin  
den 8 september 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga 
 
 
 
 
 
Närvarande: 
Ledamöter 
Nils Erik Åhmansson (ordförande), Staffan Drangel, Märta Ericson, Åke Hedhammar, Karin 
Hedberg, Marina Reuterswärd 
 
Adjungerad 
Ulf Uddman 
 
Anmält förhinder 
Hans Jerenäs, Renée Willes 
 
Vid protokollet 
Märta Ericson 
 
 
 
 
 
§ 15  Sammankomsten öppnas 
 
Ordförande Nils Erik Åhmansson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna 
välkomna. 
 
 
§ 16 Justering 
 
Åke Hedhammar valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
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§ 17  Godkännande av dagordningen 
 
Efter några tillägg godkändes dagordningen. 
 
 
§ 18  Föregående protokoll 
 
Justerat protokoll nr 1/2015 från den 14 april 2015 förelåg. 
Efter genomgång godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
 
 
§ 19  Ekonomisk rapport 
  
Ulf Uddman kommenterade föreliggande resultatrapporter för juli och augusti (t.o.m.den 24 
augusti) 2015, vilka därefter lades till handlingarna. 
      Bilaga 1 
 
§ 20  Insamlingsverksamhet för Akademin (Prot. nr 1/2015 § 3 (§ 21)) 
 
Inledningsvis rapporterade Ulf Uddman från de senaste samtalen med konsulten och 
konsthandlaren Madeleine Hedenius. Akademin diskuterade därefter de förslag till lämpliga 
strategier som föreslås i en skriftlig redogörelse. Under diskussionen framhölls att jämförelse 
borde göras med organisationer som kan ha liknande förutsättningar som Svenska 
Kennelklubben, något som bör ingå i det fortsatta uppdraget. 
Akademin enades om att man i första hand ville närmare undersöka och eventuellt också 
pröva verksamhetsformen Vänförening. 
Akademin beslutade ge Ulf Uddman i uppdrag att fortsätta och att vidareutveckla samtalen 
med Madeleine Hedenius med utgångspunkt från dagens diskussion. 
      Bilaga 2 
 
§ 21  SKK, Bibliotek 
 

a) Gåvor och inköp 
Akademin gick igenom den föreliggande förteckningen över bokgåvor under året. 
      Bilaga 3 
b) Statistik 

     Akademin gick igenom och kommenterade de föreliggande uppställningarna över antalet   
     webbsök från 17 januari 2014 t.o.m.1 juli 2015 samt antalet boktitlar och artiklar från 6       
     juni 2014 t.o.m.1 juli 2015. 
    Bilaga 4 a, b 

c) Övrigt 
- Till protokollet noteras att Kynologiska Akademin som gåva från Bo Edoff erhållit en 

handskriven stamtavla från Göteholms kennel, daterad den 30 november 1927. 
Akademin uttryckte sitt tack för gåvan. 



3 
 

- Akademin informerades om att Domarföreningen kommer att besöka Biblioteket och 
även hålla ett styrelsemöte där under september månad. 

 
 
§ 22  SKKs Museum 
 

a) Gåvor och inköp 
Akademin gick igenom den föreliggande förteckningen över inköpta och skänkta föremål. 
Därefter kommenterade Marina Reuterswärd de särskilda förteckningar och redovisningar, 
som förelåg: 
- Gåvor till SKKs Museum 2015 från Kenneth Edhs dödsbo genom brodern Rolf Edh. 

Förteckningen upptar även gåvor till Britt Gustavsson och Ulrika Henriksson. 
- En utförlig proveniens rörande Karl Asplunds oljemålning Wipsy, vilken inköptes av 

Kenneth Edh 2012. 
- Förteckning över gåva från Maj Holmberg, kennel Stiiberg. Förutom de förtecknade 

föremålen ingår även ett antal böcker samt silverpokalen Karin Slättnes Vp i gåvan. 
Vandringspriset, en silverpokal, instiftades år 1964 av Karin Slättne, kennel Slättäng,  

    
   Bilaga 5a,b,c 
Ulf Uddman presenterade ett tryck, som skänkts till Kynologiska Akademin av Susanne 
Söderberg. Trycket skänktes ursprungligen  av SKKs tidigare ordförande Bertil Lagerblad 
och hans hustru Karin till vännen Gösta Söderberg på hans 60-årsdag. 

 
b)  Minnesgåva 
Marina Reuterswärd rapporterade från invigningen den 26 augusti av det konstverk, en 
huvudstudie i olja av en chihuahua med titeln Lotta, av Martial Robin, vilket skänkts till 
Museet till minne av Kenneth Edh. Ett flertal bidragsgivare hade infunnit sig till 
invigningen. 
 
c)  Nordiska gäster 
Ulf Uddman informerade om kommande besök med visning av Museet i samband med att 
Nordisk Kennel Union håller ett möte i Stockholm under vecka 39. Under samma tid 
kommer Marianna Laitinen, representant för Finska Kennelklubben och sekreterare i den 
grupp som planerar ett museum, att göra ett studiebesök. 
    Bilaga 6 
d) Södertälje konsthall 
I samband med att Södertälje konsthall under senhösten kommer att öppna en utställning 
på temat ”Hög svansföring” har konsthallen hört sig för om möjligheten att besöka 
Svenska Kennelklubbens Museum och Bibliotek och även framställt en förfrågan gällande 
möjligheten att eventuellt kunna låna konstverk ur Museets samlingar.  
Efter diskussion uttalade Akademin tveksamhet när det gäller utlåning av föremål.  
Marie Grundsten, assistent vid Södertälje konsthall, kommer att kontaktas för vidare 
diskussioner med Marina Reuterswärd. 
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e) Framtida besök i SKKs Museum 
Akademin diskuterade hur man på bästa sätt ordnar för enskilda eller gruppvisa besök i 
Museum och Bibliotek. Tills vidare enades Akademin om att fungerande rutiner måste 
arbetas fram. Med tanke på den praktiska hanteringen bör dessa också finnas nedtecknade 
och lätt tillgängliga i skriftlig form.  
Akademin beslutade att återkomma till frågan. 
 
f) Guider i SKKs Museum 
Akademin diskuterade även förslag på personer, lämpliga som museiguider, bland annat 
Christian Gabler, som uttryckt intresse för uppgiften. 
    Bilaga 7 
g) Förrådsrum 
Marina Reuterswärd presenterade en skiss på den planerade inredningen av det ombyggda 
förrådsrummet för museets samlingar 
 
h) Övrigt 
- Marina Reuterswärd framförde synpunkter som framkommit från besökare när det 

gäller den nuvarande belysningen i museet, t.ex. spridningen av ljus och ljusstyrkan.  
Akademin beslutade att återkomma till frågan. 
 
I sammanhanget noteras, att även den pågående fuktmätningen kommenterades.  
Akademin beslutade att till nästa sammankomst inhämta en aktuell rapport från Jerry 
Mankowski. 
 

- Ulf Uddman redogjorde för olika förslag gällande riktlinjer för arkivering samt villkor, 
som bör gälla för museets arkiv. 

 
 
§ 23 Rapporter och information 

 
a) Medborgarförslag 
En kännedomskopia av en skrivelse från Hans Harlén, engagerad konstkännare och 
författare till bland annat ett par böcker om utomhuskonst i Stockholm, förelåg. 
Skrivelsen, som bland annat är riktad till Stockholm Konst och JM Entreprenad, föreslår 
att en hundstaty ska placeras i stadsdelen Hjorthagen. 
Ulf Uddman har besvarat skrivelsen.    Bilaga 8 
 
b) Kennelfullmäktige 
Marina Reuterswärd redogjorde för arrangemangen kring Akademins närvaro vid det 
kommande Kennelfullmäktige. 

 
c) Stockholm Hundmässa 
Marina Reuterswärd visade en skiss över Akademins monter vid årets Stockholm 
Hundmässa. I år kommer bland annat ett bildspel att visas.  
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Ulf Uddman informerade därefter om att också en separat monter för visning av 
jakthundar kommer att finnas på plats. Montern, som kan sättas upp på olika platser, 
kommer att vara återkommande på Stockholm Hundmässa. 
 
 

§ 24 Övriga frågor 
 

a) Museisamverkan 
      Nils Erik Åhmansson introducerade olika förslag och möjligheter till samverkan med   
      andra museer.   

Akademin uppdrog åt Åke Hedhammar att tillsammans med Karin Hedberg arbeta vidare 
med frågan. 
 
b) Besök i SKKs Museum 
Marina Reuterswärd informerade om att Stockholms Skolors Veteranförening den 17 
september kommer att göra ett besök i SKKs Museum.  
 

 
§ 25 Nästa sammankomst 
 
Akademin beslutade att nästa sammankomst äger rum den 10 november kl. 10.15. 
Sammankomsten avslutas med den sedvanliga samlingen vid A P Hamiltons grav på Solna 
kyrkogård. 
 
 
§ 26 Sammankomsten avslutas 
 
Ordförande Nils Erik Åhmansson förklarade sammankomsten avslutad. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Märta Ericson, sekreterare 
      
 
Justering: 
 
 
Nils Erik Åhmansson, ordförande  Åke Hedhammar, justerare 


