Svenska Kynologiska Akademin
Protokoll nr 2/2017
2017-03-20
§§ 16 – 30

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin
den 20 mars i Svenska Kennelklubbens museum, Spånga

Närvarande:
Ledamöter:
Pekka Olson (ordförande), Märta Ericson, Karin Hedberg, Åke Hedhammar, Marina
Reuterswärd
Adjungerad:
Ulf Uddman § 21 b - § 25
Anmält förhinder:
Staffan Thorman
Renée Willes
Vid protokollet:
Märta Ericson

§ 16 Sammankomsten öppnas
Ordförande Pekka Olsson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna
välkomna.

§ 17 Val av justerare
Åke Hedhammar valdes att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 18 Godkännande av dagordningen
Efter genomgång och tillägg godkändes dagordningen.

§ 19 Föregående protokoll nr 1/2017
Justerat protokoll från den 16 januari 2017 förelåg. Efter genomgång godkändes protokollet
och lades till handlingarna.

§ 20 SKK:s Bibliotek
a) Gåvor och inköp
Inga inköp eller gåvor redovisades efter oktober 2016.
Ulf Uddman gav en utförlig rapport angående kategoriseringen av Bibliotekets böcker:
- Mycket värdefulla
- Verk som kan exponeras
- Dubbelexemplar (förråd)
- Ev. verk som kan avyttras
b) Statistik
Följande statistiska redovisningar förelåg:
-

Bok- och artikelbestånd från juni 2014 t.o.m. januari 2017.
Antal webb-sök (virtuella besök, antal sidvisningar samt totalt antal unika besök) från
januari 2014 t.o.m januari 2017.

Akademin diskuterade de olika statistiska underlagen och konstaterade, att det vore
önskvärt om mer tid kunde avsättas för Ida Sönnergren när det gäller marknadsföringen.
Bilaga 1 a,b
c) Övrigt
Beträffande Kynologiska Akademins avslutade projekt Hunden som motiv i den
offentliga konsten beslutade Akademin att framställa en pappersutgåva av materialet och
gav Ulf Uddman i uppdrag att närmare undersöka villkoren för bildrättigheter.

§ 21 SKK:s Museum
a) Gåvor och inköp
Inga inköp gjorda eller gåvor mottagna efter maj 2016. Uppdrag gavs åt Marina
Reuterswärd att uppdatera listan och att komplettera med datum.
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b) Lägesrapport flytt
En utförlig rapportering gavs om fakta rörande flytten av SKK:s kansli till nya lokaler i
Rotebro. Inledningsvis gav Ulf Uddman de yttre ramarna för flytten. Förberedelserna har
planerats och delvis påbörjats. Enligt planerna kommer kansliet i Möllan att stängas den
31 augusti och öppna i de nya lokalerna den 4 september.
Ur rapporten:
Ordföranden rapporterade bl.a om
- Taket i de nya lokalerna kommer att höjas
- Komplettering av parkettgolv kommer att ske
- Sprinklersystemet kommer att stängas av i rummet där museet och dess arkiv är
placerat
- Luft – kyla – ventilation kommer att justeras
- Fönster: en del fönster kommer att sättas igen och frostas
Via underlag, bl.a en byggmodell demonstrerades och kommenterades lokalerna och
önskemål och synpunkter rörande Hamiltonrummet och Segerströmska rummet
noterades.
Beträffande möbler ska i stort sett allt med till de nya lokalerna. Goda förrådsrum finns.
Akademin gjorde en preliminär bedömning av vilka möbler som kunde vara aktuella att
stå framme.
Marina Reuterswärd rapporterade om genomförandet av flytten för Museets del. Den 1
april börjar packningen. En lista förelåg på de 40 konstverk som i sista omgången ska
specialtransporteras.
Säkerhetskonsult kommer att anlitas.
Prioriteringslista för händelse av brand kommer att iordningställas.
Belysningsfrågor, färgsättning måste diskuteras.
Invigning
Akademin behöver diskutera datum för invigningar av olika slag. En särskild invigning
för Kynologiska Akademin bör hållas.
Bilaga 2 a,b
Bilaga 3 a,b
Bilaga 4
§ 22 Svenska Vorstehklubben
Marina Reuterswärd rapporterade om de fortsatta kontakterna med Svenska Vorstehklubben.
Samordnaren för specialklubbens 100-årsjubileum, Ulla Eckerberg, meddelar att de av
Akademin föreslagna datumen för invigning och utställning ej kommer att kunna accepteras.
Såväl invigning som jubileumsutställning i SKK:s Museum utgår.

§ 23 Ekonomisk rapport
Ulf Uddman kommenterade den föreliggande ekonomiska rapporten.
Dessutom informerade Ulf Uddman om offerter gällande bl.a flyttkostnader,
ventilationskontroll samt säkerhetsfrågor.
Bilaga 5
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§ 24 Brandskydd
Efter en kortare diskussion gavs uppdrag åt Åke Hedhammar att till Ulf Uddman rapportera
om andra brandskyddssystem än det sprinklersystem som finns på plats i de nya lokalerna.

§ 25 Visningsrummet
Akademin diskuterade olika teman med tanke på de nya lokalernas visningsrum Uppdrag
gavs åt alla ledamöter att fundera över detta.

§ 26 Nya ledamöter
Ordförande Pekka Olsson informerade om samtal med eventuell ny blivande ledamot.
Akademin beslutade föreslå Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse att utse föreslagen
ledamot till Akademiledamot.

§ 27 Uppdragslista
Akademin beslutade bilda en särskild arbetsgrupp för att varje månad kunna presentera en
”månadshund”. Tanken bakom uppgiften är bl.a. att föra närmare tillsammans Bibliotekets
och Museets material och verksamhet.
Att ingå i gruppen valdes bibliotekarie Britt Gustavsson, Marina Reuterswärd och Ida
Sönnergren.

§ 28 Övriga frågor
Hamiltonrummet: Marina Reuterswärd väckte frågan angående att listan med plakettörer
måste aktualiseras. Uppgifter saknas från och med 1995.
Akademin beslutade ge Annika Klang i uppdrag att komplettera uppgifterna.

§ 29 Nästa sammankomst
Enligt tidigare beslut äger nästa sammankomst rum tisdagen den 9 maj kl. 10 – 16.
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§ 30 Sammankomsten avslutas
Ordförande Pekka Olsson förklarade sammankomsten avslutad.
Vid protokollet:

Märta Ericson, sekreterare

Justering:

Pekka Olson, ordförande

Åke Hedhammar, justerare
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