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Svenska Kynologiska Akademin 

Protokoll nr 3/2017 

2017-05-09 

§§ 31-44 

 

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin  

den 9 maj 2017 i Svenska Kennelklubbens museum, Spånga 

 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Pekka Olson (ordförande), Karin Hedberg, Åke Hedhammar, Karl-Erik Johansson, Marina 

Reuterswärd, Staffan Thorman, Renée Willes, 

Adjungerad: 

Ulf Uddman 

 

Anmält förhinder: 

Märta Ericson,  

 

Vid protokollet: 

Staffan Thorman 

 

§ 31  Sammankomsten öppnas 

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna 

välkomna med en särskilt välkomnande till Akademins nye ledamot Karl-Erik Johansson. 

§ 32  Val av justerare 

Marina Reuterswärd valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 33  Godkännande av dagordningen 

Efter genomgång godkändes dagordningen. 

  

§ 34. Adjungering 

Beslöts att bibliotekarie Britt Gustavsson adjungeras till styrelsen. 
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§ 35  Föregående protokoll nr 2/2017 

Justerat protokoll från den 20 mars 2017 förelåg. Efter genomgång godkändes protokollet 

och lades till handlingarna. 

 

§ 36 Per capsulam beslut 

Styrelsen fastställde per capsulam beslutet att tilldela Märta Ericson Akademins guldmedalj nr 

3 för hennes mångåriga insatser för Akademin. Ledamöterna översände en blomsterhälsning 

till Märta direkt från mötet. 

 

§ 37  Ekonomisk rapport  

Resultatrapport t.o.m. april 2017 förelåg. Efter kommentarer lades rapporten till handlingarna. 

      Bilaga 1 

§ 38 SKKs bibliotek 

a) Gåvor och inköp 

Två bokgåvor från Renée Willes och Staffan Thorman kommer att tillföras biblioteket. 

b) Statistik 

Följande statistiska redovisningar förelåg: 

- Bok- och artikelbestånd juni 2014 t.o.m april 2017. 

- Antal webb-sök (virtuella besök, antal sidvisningar samt totalt antal unika besök) från 

januari 2014 t.o.m. april 2017. 

Bilaga 2 a,b 

c) Övrigt 

Projektet Hunden som motiv i den offentliga konsten. 

Vid förra styrelsemötet beslöts om att utge en pappersgåva av materialet Ulf fick i 

uppdrag att undersöka villkoren för bildrättigheter. Villkoren anges av BUS som har en 

prislista för rättigheter. Utgåvan betraktas som ett informationsprojekt. Ca 1000 kr/bild. 

Rabatter vid fler bilder och är beroende av upplagans storlek. Beräknad upplaga 1000 st. 

Vid 10-21 bilder blir priset ca 15 000 kronor. Planeras för 25 bilder. Pekka undersöker 

projektet vidare med en budgetidé om 75 000 kr. 

Anmälan 

En framställan till SKK/CS om ett bidrag har inkommit från Svenska Föreningen för 

Stående Fågelhundar (SSF) och Norrbottenspetsen fyller 50 år. I samband med jubileet 

planerar föreningen att producera en film att visa på hemsidan. Budget 50 000 kr. 

Akademin ser positivt på framställan och stödjer föreningens hemställan till SKK/CS om 

ett bidrag.  
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§ 39  SKKs museum 

a) Gåvor och inköp 

Marina Reuterswärd redogjorde för en deposition av bruksdisponent Olof Hjorths 

vandringspris upprättat för Uppsala läns och Gävleborgs län stövarklubb 1931. 

Marina för en diskussion med Karl Schiller sonson till Per Schiller om att förvärva till 

museet Per Schillers HP från 1886. 

Marina har förvärvat ett bordsunderlägg med ett tryck av en oljemålning av familjen 

Robert Thegerström från 1907. Bilden föreställer familjen med en collie på skridsko i 

Framnäsviken, Djursholm. 

Beslöts att av jubileumsservicen som framtagits inför 100-års jubileet 1989 ska en 

komplett servis som består av 24 tallrikar, 24 assietter och fyra uppläggningsfat sparas för 

museet. Resten kommer att utbjudas till försäljning vid lämpliga tillfällen. 

Komplett servis består av 24 stycken tallrikar med mera. 

 

Lägesrapport flytt 

Marina redogjorde för arbetet med att packa museets samlingar i lådor. Omfattningen 

beräknas till ca 150 lådor. Transporten till Rotebro ombesörjs av Thomas Uddman och 

Jesper Dahl. Flytten kommer att ske i augusti. 

Museets möbler ingår i den stora flytten med övriga SKK som sker i september. 

Gardiner monteras ned i början av augusti. 

Museilokalerna i Rotebro är klara för inflyttning efter semestern. 

    

b) Lägesrapport Akademins lokaler Rotebro 

Ulf redogjorde för planeringen av ombyggnaden. Länsförsäkringars villkor för hur 

lokalerna ska säkerhetssäkras styr stora delar av utformningen av väggar, dörrar och 

fönster. Det gäller för både brandskydd och stöldskydd. 

Alla dörrar mot yttre utrymmen ska ha en speciell säkerhetsklass och väggar kläs med 

stålplåt. 

Galler för fönster på insidan. Kamera på utsidan. Larm monteras av auktoriserat 

bevakningsföretag. Helst inget sprinklersystem utan annan lösning diskuteras. 

I magasinet bibehålles befintligt hyllsystem. 

Biblioteket placeras i konferensavdelningen som två U-formade rum/utrymmen. Sortering 

av böcker och tidskrifter pågår efter riktlinjer i protokoll 2/2017 § 20 a där de 

värdefullaste kommer att placeras i låsbara skåp.  

Tidskriftsavsnitt för aktuella tidskrifter samt dataterminal för datasök efter böcker och 

tidskrifter kommer att finnas. Fotoarkivet planeras i Akademins arkiv om 10 kvm. 
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Arkitekt Klas Samuelsson redogjorde för planerna kring utformningen av de olika 

rummen. Styrelsen hade vissa synpunkter på färgval och en del andra detaljer som firman 

skulle återkomma med nya förslag. I ”show-room” beslöts att det ska finnas montrar med 

lådor för att placera smärre föremål i. Dessutom diskuterades ett högskåp av glas för större 

föremål. Beslöts att avvakta med det beslutet till senare.  

Ett möte planeras under vecka 20 i lokalerna i Rotebro att tillsammans med arkitekten titta 

på slutliga förslagen. Deltagare från Akademin är Pekka, Marina, Renée samt Staffan och 

Ulf. 

Akademin kommer att ha tre rum/utrymmen. Pekka och Marina föreslår namn på de olika 

rummen.  

Pekka, Marina och Ulf har mandat att planera för transporter av tavlor med ned- och 

uppackning. Transporten kommer att ske någon gång i månadsskiftet augusti/september. 

Gruppen återkommer om datum. 

       

§ 40 Invigning och temporär utställning 

 Styrelsen beslöt att den fasta utställningen och den temporära utställningen öppnar 

samtidigt med en tidsidé om Allhelgonahelgen som en möjlighet för öppnandet. 

Temat för den temporära utställningen i ”show-room” blir mopsen efter Renée´s 

förslag.  Marina hade ett alternativt förslag med att göra en utställning om ”Drottningens 

Hundar” med utgångspunkt i den nyinköpta tavlan av David Klöcker Ehrenstrahl (1628-

1698) föreställande Drottning Hedvig Eleonoras fem hundar Madame, Griep, Bella, 

Curtisan och Piri. På tavlan finns tre mopsar. Tavlan kommer att ingå i den fasta 

utställningen. Bägge förslagen är utmärkta men efter diskussion beslöt styrelsen att stödja 

Renée´s förslag, främst beroende på osäkerheten kring utrymmet i ”show-room”  och 

tidspressen som kräver ett beslut nu för att kunna starta arbetet.  

Vidare beslöts att alla ledamöter lämnar förslag på temporära utställningar till Pekka och 

Renée som ansvarar för att det finns ett förslag till program för de kommande 18 

månaderna vid nästa ordinarie möte. 

 

§ 41  Arbetslista 

Bordlades till nästa ordinarie möte. 

 

 

§ 42  Uppdragslista 

  

Bordlades till nästa ordinarie möte. 

       

 

§ 43  Nästa sammankomst 

 

Akademin beslutade att ha ett extra möte med anledning av flytten. Det mötet äger rum 

tisdagen den 8 augusti kl 10-16 i de nya lokalerna i Rotebro. 
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§ 44  Sammankomsten avslutas 

 

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten avslutad. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Staffan Thorman, sekreterare 

 

 

Justering: 

 

Pekka Olson, ordförande  Marina Reuterswärd, justerare 

 


