Svenska Kynologiska Akademin
Protokoll nr 3-2019
2019-09-04
§ 34 – 49
Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 september 2019.
Närvarande:
Ledamöter: Pekka Olson (ordförande), Marina Reuterswärd, Staffan Thorman, Karin Hedberg,
Karl-Erik Johansson, Elisabeth Rhodin, Dan Ericsson. Närvarande delar av mötet: Nils-Erik
Åhmansson, Renée Sporre-Willes, Åke Hedhammar.
Adjungerad: Ulf Uddman
Vid protokollet: Lotta Bengtsson

§ 34 Sammankomsten öppnas
Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna välkomna.
§ 35 Val av justerare
Marina Reuterswärd valdes att jämte ordföranden justera protokollet. Fortsättningsvis följer detta
uppdrag ledamotslistan (listan bifogas mötesprotokollet).
§ 36 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
* Nya fotografier av Akademin
* Presentation av lokalerna för nya ledamöter
§ 37 Ny medlem i Akademin
Nya ledamoten Dan Ericsson hälsades hjärtligt välkommen till Akademin!
Konstaterades att Akademin nu är fulltalig.
§ 38 Föregående protokoll nr 2-2019
§ 26a: Karl-Erik Johansson har försökt att få fram proveniens på trätaxen, bland annat har
Leksaksmuseet tillfrågats, men inte lyckats få fram något. Beslöts att ha en blänkare i Hundsport.
Koordinatorn undersöker detta.
§ 30a: Att ha möteshandlingarna på Googledocs kräver en del förberedelser och är under arbete.
Koordinatorn arbetar vidare med detta.
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§ 39 Ekonomisk rapport
a. Resultatrapport
Ulf Uddman konstaterade att Akademins ekonomi ser god ut, men att
Arkivbildsprojektet kommer att kosta ca 400.000 kr. Eventuellt kommer Akademin att
behöva äska mer pengar på grund av det.
b. Principer för ekonomi och inköp
Akademiledamöterna har mandat att köpa in intressanta föremål, både konst och
böcker, för högst 5 000 kr. Vid högre belopp eller om det finns osäkerhet kring
föremålets relevans kan beslut fattas via mejl.
§ 40 Rapport från koordinatorn
a. Exponering av museet och biblioteket på skk.se
Koordinatorn redovisade för förändringar som gjorts och kommer att göras på skk.se
för att exponera museet och biblioteket mer. Ulf Uddman meddelade att SKKs
webbsida kommer att göras om inom något år.
b. Mikrofilmer
Koordinatorn meddelade att skåpet med mikrofilmer nu finns i biblioteket. Det
kommer att krävas en genomgång och sortering av det material som ligger där.
Efter det blir nästa steg att köpa in en mikrofilmavläsare.
c. Övrigt
Pekka Olson och koordinatorn tittar över om en ny fast punkt ska läggas till i
dagordningen: Marknadsföring.
§ 41 SKKs Bibliotek
a. Gåvor och inköp
Koordinatorn meddelade att en mängd skänkta böcker har kommit in under perioden.
I fortsättningen kommer nya böcker att redovisas med ett utdrag från Mikromarc, där
man kan se de böcker som är nyregistrerade. En idé lades fram om att sälja utgallrade
böcker (dubbletter) i receptionen. Inget beslut fattades.
Staffan Thorman lämnade förslag på inköp av två böcker och en avhandling. Dan
Ericsson lämnade förslag på inköp av en bok och Karl-Erik Johansson lämnade förslag
på inköp av en konstbok. Samtliga godkändes och uppgifterna ska mejlas till
koordinatorn som köper in dem.
Koordinatorn meddelade att en kandidatuppsats kommit in per post.
b. Statistik
Statistiken gicks igenom och lades till handlingarna.
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c. Rapport projekt SKKs Arkivbilder
Koordinatorn redovisade för projektets framskridande. Cirka 6.000 foton är inscannade
och indexerade, så här långt. Identifikationsgruppen, bestående av Renée Sporre-Willes,
Karl-Erik Johansson och Dan Ericsson, kommer att ha ett inledande möte med
koordinatorn måndag den 9 september.
d. Övrigt
i.

Inkomna mejl
Koordinatorn redovisade för inkomna mejl:
Lennart Ståhle som skickat en förteckning över sin digra boksamling.
Elisabeth Magnusson Rune som eventuellt vill skänka både föremål och
böcker till SKK, men har några frågor.
Koordinatorn besvarar mejlen.

§ 42 SKKs Museum
a. Gåvor och inköp
Marina Reuterswärd redovisade för nya inköp - två tavlor av Martial Robin,
föreställande lhasa apso – och Karl-Erik Johansson visade ett inköp av en färglitografi av
Camilla Pyk.
b. Övrigt
i.

Temperaturen i museet
Ulf Uddman redovisade för temperaturhöjningen i museet, vilken rör
sig om ca 1-1,5 grad. Eftersom den sjönk under sommarperioden då
dörren hölls stängd är sambandet uppenbart. Åke Hedhammar fick i
uppdrag att höra med sin dotter om vilken påverkan detta kan ha på
konstverken.

§ 43 Triangeln
a. Status nuvarande utställning
Miniutställningen med tibetanska raser kommer att hålla på till 31 december.
b. Status kommande utställning
Efter nuvarande miniutställning kommer en Renée Sporre-Willes att anordna en
utställning med en SKK-konstnär.
c. Idébank Triangeln
Flera av punkterna lades ihop till en utställning – SKK-historik – och flyttades till
Temarummet.
Renée Sporre-Willes föreslog att miniutställningarna regelbundet kan bestå av en SKKkonstnär, som bjuds in att ställa ut några av sina verk. Förslaget bifölls. Renée Sporre-
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Willes har en lista med tänkbara konstnärer, som övriga Akademin kan lämna förslag
till.
d. Övrigt
Inget att rapportera.
§ 44 Temarummet
a. Status nuvarande utställning
Utställningen med David Daltons fotografier pågår till 15 september. Tyvärr har inte
David Dalton haft möjlighet att komma till Sverige för att se utställningen, men han
har fått katalogen och fotografier från vernissagen tillskickat sig. Renée Sporre-Willes
meddelar att han verkade mycket nöjd med arrangemanget.
b. Status kommande utställning
Koordinatorn meddelade att ett urval teckningar till Davidson-utställningen nu är satta
i passepartout. Ulf Uddman föreslog att utställningen skulle kunna kompletteras med
exempel på hur teckningarna används inom SKK. Datum och form för invigningen fick
Marina Reuterswärd och koordinatorn i uppdrag att titta på.
Pekka Olson meddelade att utställningen Hundar för hundra år sedan (Tidaholms
museum) stänger 31 december. Efter det kan den fraktas hit och förhoppningsvis starta
1 februari 2020.
c. Idébank Temarummet
Idébanken fylldes på med spaniels (inkommet förslag från Lotta Olsson), foo-hundar
(donation till museet) och SKK-historik (med flera olika idéer ihopsamlade).
Beslöts att retrieverutställningen, som Dan Ericsson ansvarar för, ska representera alla
retriever-raser.
d. Övrigt
Koordinatorn la fram ett förslag på att använda material från utställningarna att smycka
kansliet med, som till exempel David Daltons fotografier eller Davidson-teckningarna.
Akademin menar att det finns annan konst i förråden som borde användas till det, till
att börja med. Det konstaterades att det finns utrymme kvar i trapphuset men att
upphängningen eventuellt kräver en skena i taket. Ulf Uddman åtog sig att undersöka
vilka ytor som är tillgängliga och hur upphängningen skulle kunna genomföras, och
meddela koordinatorn.
§ 45 Stockholm Hundmässa
Ulf Uddman meddelade att Akademin erbjuds väggen i mot B-hallen (där SKK Shop/HP-montern
tidigare har legat) för informationsskyltarna. Eftersom det inte finns någon uppbyggd vägg där
kommer displayen att behöva någon form av ställning, till exempel en vikvägg. Systemet behöver
fungera även för MyDog. Ulf Uddman åtog sig att undersöka hur förutsättningarna för
informationstavlorna ser ut på MyDog och meddela koordinatorn. Koordinatorn åtog sig att
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undersöka möjliga displayer.
Montern kommer att vara obemannad och Marina Reuterswärd invände att folk vill träffa
Akademin. Lösningen skulle kunna vara att ha ett ställe (till exempel i anslutning till SKK Shop på
entrétorget) där man kan träffa Akademin. Ett rullande schema för detta skulle kunna upprättas.
Inget beslut fattades.
Marina Reuterswärd föreslog att man skulle kunna komplettera informationstavlorna med några
glasskåp där föremål från museet skulle kunna förevisas. Förslaget bifölls. Glasskåpen kommer dock
inte att kunna fraktas till MyDog.
Marina Reuterswärd, Staffan Thorman och koordinatorn fick i uppdrag att titta vidare på
utformningen av montern.
§ 46 Övriga frågor
a. Mandatperioder akademiledamöter
Åke Hedhammars mandatperiod har gått ut och det beslöts att Pekka Olson begär
förlängning till 2021, på nästa CS-möte.
b. Löshundsjakt som nationellt kulturarv
Pekka Olson meddelade att CS fann ansökan mycket välskriven och välformulerad, och
kommer att skicka den till Institutet för språk och folkminnen.
c. Julmarknad på kansliet
Marina Reuterswärd föreslog att Akademin skulle kunna anordna en julmarknad på
kansliet, där man kan sälja utgallrade böcker och föremål. Förslaget antogs och lämplig
tidpunkt kan vara 12 december kl 13-16. Marina Reuterswärd ansvarar för
arrangemanget.
d. Hammarlunds blandning
Dan Ericson la fram ett förslag på att Akademin ger ut ”Hammarlunds blandning”, en
artikelsamling skriven av Anne-Marie Hammarlund i bokform,. Förslaget mottogs
välvilligt. Eftersom materialet inte är helt aktuellt i alla delar beslöts att Dan Ericsson
och Renée Sporre-Willes skriver ett förord, där sammanhanget förklaras. De fick även i
uppdrag att skriva en presentation av Anne-Marie Hammarlund.
Koordinatorn fick i uppdrag att få ett skriftligt godkännande från familjen, undersöka
vilka av materialets bilder som vi kan använda samt hämta in en offert på 20 exemplar
(från till exempel Books on Demand).
e. Lägesrapport brakycefalfrågan
Dan Ericsson efterlyste en lägesrapport i brakycefalfrågan och Ulf Uddman
rapporterade nuvarande läge. Dan Ericsson la fram ett förslag på att Akademin på något
sätt dokumenterar och åskådliggör den historiska utvecklingen av de raser som är
aktuella. Han fick i uppdrag att fundera vidare och lägga fram ett mer konkret förslag
via mejl.
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f. Upprop i Hundsport
Renée Sporre-Willes föreslog att Akademin gör ett upprop i Hundsport för att bjuda in
SKK-medlemmar att ställa ut sina konstverk på Triangeln. Förslaget avslogs med
motiveringen att Akademin behöver veta att materialet håller en viss nivå. Istället kan
Akademin bjuda in SKK-konstnärer vars verk man redan känner till.
g. För kännedom: Brev från Marianne Walker, The Kennel Club
Brevet rör utlåningen av Svenska Pointerklubbens pointerhuvud i brons av Maud Earl,
till The Earl Family Exhibition i the Kennel Club Art Gallery. Brevet lades till
handlingarna.
h. Nya fotografier av Akademin
Pekka Olson föreslog att nya fotografier av samtliga Akademiledamöter ska tas. Beslöts
att detta ska göras vid nästa sammankomst 20 november.
i. Presentation av lokalerna för nya ledamöter
Karl-Erik Johansson föreslog att det görs en rundvandring med nya Akademiledamöter i
de utrymmen som hör till Akademin. Förslaget bifölls. Inget beslut om tillfälle för detta
togs.
§ 47 Uppdragslista
Uppdragslistan gicks igenom och koordinatorn fick i uppdrag att uppdatera den.
§ 48 Nästa sammanträde
Nästa möte är 20 november kl. 11.00 och föregås av kransnedläggning vid A P Hamiltons grav
kl. 10.00. Närmre information kommer senare. Vid detta möte kommer även nya fotografier av
Akademin att tas.
§49 Sammanträdet avslutades
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lotta Bengtsson
Koordinator

Pekka Olson
Ordförande

Marina Reuterswärd
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