
 1

 Protokoll 3/2011  

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse 

Tid: onsdag 30 mars 2011 kl. 18.30 

Plats: Telefonmöte 

 
Närvarande, ordinarie: Åsa Danielsson, Monica Fomin, Barbro Haglund, Elinor Lindmark, Inga 

Bengtsson, Ingela Nordahl, Kim Öigaard, Martina Carlstedt, Sirkku Hyyppä 

Närvarande, suppleanter: Lotta Stenström, Pia Fogelberg-Berglund 

Ej närvarande, suppleanter: Helen Nilsson, Åsa Klint 
 

 

§ 20. Mötets öppnande 

 ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 21. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 22. Val av justerare   

EL utsågs att justera protokollet. 

 

§ 23. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll 2/2011 är justerat och utlagt på SvBs hemsida.  Detsamma gäller protokollet från BF. 

 

§ 24. Tillsättande av kommittéer och andra funktioner 

 

Val/anmälan av vice sekreterare 

AS BESLUTADE att inte tillsätta vice sekreterare utan vid behov utse annan protokollförare. 

 

Val av kommittéer 

 

a/ Avel och Exteriör 

AS BESLUTADE att tillsätta Elinor Lindmark, Ingela Nordahl samt Pia Fogelberg-Berglund som 

medlemmar i kommittén där Kim Öigaard ingår sedan tidigare.  

 

b/ Hälsa 

Kommittén från föregående år kvarstår. Ulrika Edgren är sammankallande och från AS ingår Sirkku 

Hyyppä. Dessutom ingår Pia Lannermalm och Karin Lindström. 

 

c/ Mental 

Martina Carlstedt är sammankallande och undersöker vilka som har intresse att ingå och då även 

personer utanför AS. Inom AS kommer Åsa Klint att tillfrågas. 

 

d/ Tävling  

Barbro Haglund är ansvarig. 

 

e/ Boxer-SM 

Barbro Haglund är sammankallande och från AS ingår även Helen Nilsson. 

 

f/ Boxerläger 

Eva Jacobsson är sammankallande och dessutom ingår Dag Björnerud och Ann Wanker. 

 

g/ Boxerbladet 

Redaktörerna Carina Karlsson och Nina Burvall kvarstår. 

 

h/ PR/Info 

INGET BESLUT togs i denna fråga. 
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 i/ Medlem 

Lotta Stenström är ansvarig. 

  

j/ Valphänvisning/Omplacering 

Ulrika Edgren är ansvarig på uppdrag av Avelskommittén. 

 

k/ Årsboken 

Intresset hos medlemmarna för Årsboken verkar vara svalt och AS ställer sig tveksam till att behov  

föreligger. 

 

l/ Stadgar 

Åsa Danielsson är ansvarig för stadgefrågor. 

 

m/ Organisation 

Organisationsöversikten som finns utlagd på SvBs hemsida kommer att uppdateras under året. 

 

n/ Förtjänsttecken 

Helen Nilsson är ansvarig. 

 

§ 25. Tillsättande av lokalområden 

AS BESLUTADE att tillsätta följande lokalområden: GDLO, MÖLO, NVLO, VLO, ÖGLO, ÖLO, 

SLO. 

AS UPPDROG åt LS att kontakta ÖNLO och MNLO för att utreda frågan om giltigt medlemskap av 

vissa förtroendevalda innan VU-beslut kan fattas om tillsättande. 

 

§ 26. Fråga om omedelbar justering av § 24 och § 25  

AS BESLUTADE om omedelbar justering av § 24 och § 25. 

 

§ 27. VU-beslut 

Inga VU-beslut fattade sen senaste mötet. 

 

§ 28.  Inkommande/Utgående post 

Inkommande: 

SBK: Rasklubbskväll 21 jan 2011  

SBK: Stadgeändring  

SBK: Medlem on line kurs 

SBK: Webb-kassör ändrar namn till medlemsansvarig  

SBK: Uppdatering av förtroendevalda  

SBK: Inbjudan Brukshundsklubbens kongress 14-15 maj  

SBK: Ang. Resultatredovisning 

SBK: Domarinstruktioner 

SBK: Då utländska blandraser ska tävla i Sverige 

SBK: MT remissens besvarande, påminnelse – Besvarat av Martina C. 

SBK: Inbj Rasklubbsträff och RAS/RUS konferens 9-10 apr  

SBK: Info om nytt ansökningsförfarande kring tävlingar/prov 2012  

SBK: SBK info nr 1/2011 

SBK: SRD - Viktig info till utställningsansvariga 

ATIBOX: info hemsidor 

ATIBOX: förfrågan om antal ex SvB önskar köpa av Jubileumsboken 

ATIBOX: domarlista – uppdatering av svenska uppgifter 

ÖNLO, VLO, SLO, NVLO, ÖLO, ÖGLO, GDLO, MÖLO, MNLO: handlingar 

Norge: förfrågan om ev. samköp av boxerstatyetter 

 

Utgående: 

SBK: Åsa D brev ang. Tillägg i SRD gällande Boxer 

ATIBOX: Årsrapport 2010 (MF) 
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§ 29. Uppdrag Boxerfullmäktige och LO-träff 

 

Uppdrag LO-träff 
- Revidering av specialdomarlistan/Hur får vi fram fler domare från SvB?/ Arbetsgrupp tillsätts/ 
  Dialog med ATIBOX ang domarlistan/Arrangera anatomi- och exteriörbeskrivarutbildningar 
- Studiecirkel om boxerns hälsa - Hälsokommittén 
- Lathund för förtjänsttecken – SvB:s egen prioritering 
- Rasklubbsutmärkelse 
- Boxerlitografierna ramas in 
 

Uppdrag från Boxerfullmäktige 
- Ekonomiska rapporter: Föregående års siffror ska finnas med som jämförelse 
- Betydelsen av RAS/SRD  
- Förändrade rutiner för stambokföringsavgifter – BH har åtagit sig att utföra detta arbete. 
- Statuterna för vandrings- och minnespriser anpassas till de nya utställningsreglerna. 
 

 

§ 30. Rapportering och beslut i samband med denna  

 

a) Kassören 

2010 års ekonomirapporter sänds ut till lokalområdena. 

IB sänder ut nya budgetrapporter fördelade på resp. resultatenhet till kommittéansvariga och 

övriga berörda. Balans- och Resultatrapporter för 1:a kvartalet 2011 kommer så snart siffrorna 

är klara också att skickas ut till AS och revisorer. 

Utdebiteringen av förra årets stambokföringsavgifter har släpat efter p g a dåligt underlag men 

dessa beräknas vara slutförda senast i mitten av april. 

HN kommer att vara behjälplig med Boxerbladets fakturering. 

 

b) Avel och exteriör 

Kommittén räknar med att ha ett eget telefonmöte inom snar framtid för att dra upp riktlinjer 

inför årets uppgifter. Innehavaren av SvBs centrala licens av ”Lathunden” bestäms när beslut 

fattats om vem som utses till RAS-samordnare.  

 

c) Hälsa 

SH informerade om att nu även Franska Boxerkubben verkar ha uppmärksammat RD-

problemet. Kommittén kommer att lägga ut länken på SvBs hemsida . Ulrika Edgren har 

påpekat vikten av att ha en RAS-samordnare och föreslagit att AS tillsätter en sådan funktion, 

vilket AS har för avsikt att göra. 

  

d) Mental 

MC kommer även i år att sända en förfrågan till alla LO om listor på funktionärer och 

testledare och hoppas på bättre respons än förra året. Ett funktionärs/testledare-samarbete 

mellan våra lokalområden är önskvärt. MC har även noterat att vi har färre mentaltestade 

hundar än tidigare.  

 

e) Tävling 

Se  nedan  f) Boxer-SM 

 

f) Boxer-SM 

BH berättade att arbetet är i full gång, domare och ringsekreterare till årets SM är bokade. 

Tolk kommer att behövas och kostnaden kommer därför i år att bli något högre i detta 

avseende. Annons kommer i nästa nummer av Boxerbladet och BH hoppades att många 

anmäler sitt intresse för att hjälpa till. 

BH informerade vidare om att 5 st boxerstatyetter har sålts till Norska Boxerklubben.  

AS låter frågan om nytt förslag till Medaljsystem på SM ligga vilande tills vidare. 
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 g) Boxerläger 

Anmälningar har kommit in men i övrigt inget att rapportera. 

 

h) Boxerbladet 

Offert från Carina Karlssons tryckerikontakt har inkommit och överensstämmer i stort sett 

med det pris vi nu betalar. ÅD undersöker möjligheten att byta tryckeri redan av nästa 

nummer av Boxerbladet då vi ser flera fördelar med att ha ett tryckeri inom våra egna led. 

LS uppdrogs att kontakta redaktörerna vad gäller Boxerbladets distributionslista. 

  

i) Hemsidan 

Filippa uppdaterar SvBs hemsida löpande med nya uppgifter. Det har visat sig vara svårt att 

komma in på hemsidan vid vissa tider på dygnet då servern är överbelastad. Filippa försöker 

hålla koll på detta och ökar resp. minskar trafikkapaciteten efter behov.  

 

j) PR/Info 

BH får i uppdrag att beställa en ”boxer-klicker” i lämpligt antal och att även ta fram andra 

förslag på lämpliga förlagsartiklar. De artiklar (klockor, musmatta, nyckelringar, magneter) 

som är kvar efter Älvsjö och BF, finns förvarade hos BH och kommer att tas med till SM. 

BH planerar att lägga ut en ”blänkare” i Boxerbladet och hemsidan om försäljning av de 

förlagsartiklar vi nu har i lager. 

Frågan om nytryckning av Boxerfoldrarna ligger vilande tills vidare. 

 

k) Medlem 

LS tillskriver ansvarige i resp. lokalområde om att i god tid före utställning/tävling skicka sina 

listor för koll av medlemskap. 

  

l) Valphänvisning/omplacering 

I avvaktan på SKK:s beslut tas inga beslut om förändring av SvB:s valphänvisning. 

 

m) Årsbok 

Se § 24 punkt k/ 

 

n) Stadgar 

De nya stadgarna gäller fr o m 1 april 2011 och uppdateras på SvBs hemsida. 

 

o) Organisation 

Alla i AS ombads läsa igenom organisationsöversikten och bekanta sig med sina funktioner. 

 

 

§ 31. Internationellt 

AS BESLUTADE att inköpa 30 ex av ATIBOX jubileumsbok. 

MF sänder på begäran uppdaterade kontaktuppgifter på ATIBOX-listans svenska domare. 

Ingen mer förfrågan om samköp av boxerstatyetter har inkommit. 

 

§ 32. SBK  

ÅD har deltagit i SBKs Rasklubbskväll 21/1 2011. 

ÅD kommer att delta i SBKs Rasklubbsträffar fredagarna 8 april och 13 maj tillsammans med EL. 

Dessutom deltar ÅD i SBKs RAS/RUS konferens 9-10 april och SBKs kongress 14-15 maj.

  

§ 33. Åtgärdslista 

Listan från föregående år uppdateras efter hand. 

 

§ 34. Övriga frågor 

BH efterlyste sponsorer till SM och bad alla i AS hjälpa till med denna fråga. 
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§ 35. Nästa möte 

Nästa möte blir ett telefonmöte onsd 20 april kl 18.30. Datum för följande möten är: 

Fysiskt möte lö-sö 7-8 maj (plats ej bestämd) 

Telefonmöte onsd 15 juni kl 18.30 

Telefonmöte onsd  24 augusti kl 18.30 

Telefonmöte onsd 12 oktober kl 18.30 

Fysiskt möte lö-sö 19-20 november (plats ej bestämd) 

Årets Uppfödarträff kommer att äga rum lö-sö 22-23 oktober (plats ej bestämd). 

 

 

§ 36. Mötets avslutande 

ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Fomin    Åsa Danielsson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

 

 

Elinor Lindmark 

Justerare 


