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 Protokoll 5/2011  

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse 

Tid: onsdag 15 juni kl 18.30 

Plats: Telefonmöte 

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

Öigaard, Inga Bengtsson 

Ej närvarande, ordinarie: Martina Carlstedt, Ingela Nordahl, Sirkku Hyyppä 

Ej närvarande, suppleanter: Helen Nilsson, Lotta Stenström, Åsa Klint, Pia Fogelberg-Berglund 
 

§ 52. Mötets öppnande 

ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 53. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 54. Val av justerare  

KÖ utsågs att justera protokollet.  

 

§ 55. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll 4/2011 är justerat och utlagt på SvBs hemsida liksom VU-protokoll 1/2011.   

 

§ 56. VU-beslut 

VU-beslut fattades 2011-05-13 om att avråda SKK i dispensansökan om registrering av valpkull. 

VU-protokoll 2/2011 har sänts för justering. 

 

§ 57.  Inkommande/Utgående post 

Inkommande: 

SBK: 9/5  Påminnelse om frågor till Agrias Breed profile inför kongressen  

SBK: 25/5 Nya resultatlistor framtagna med rutor för oacceptabelt beteende samt domarens personnr 

SBK: 27/5 SBK-info nr 3/2011 

SBK: 31/5 SRD info från SKK:s utställning i Växjö 

SBK: 31/5 Inloggningsuppgifter till SBK Tävling för rasklubbar plus info i brev 

ATIBOX: fråga om antal godkända boxer i ”working exam IPO 1 or more” under 2010 

ATIBOX: länk till resultat och bilder från Venedig 

ATIBOX: rapport från domarkonferensen i Venedig 

NVLO: Protokoll 

NVLO: Om beslut att publicera kritikerna från utställningen 1 maj på sin hemsida 

Brev från hundägare om dispens för registrering av valpkull 

Mail från uppfödare ang korningsstatyett 

Utgående: 

ATIBOX: IPO and FH WM Questionnaire besvarat av AnnaP 

ATIBOX: Beställning/betalning av 20 st ex av Jubileumsboken 

Svar till hundägare om att avråda SKK i dispensansökan/kopia till SKK (MF) 

Svar till uppfödare ang. korningsstatyett (ÅD) 

Mail till ordf i nordiska länderna om ev. möte i samband med ATIBOX kongressen (ÅD) 

Info till LO ordf betr rapportering av utställningsresultat 

Info till LO ordf betr egna reg nr hos Nordea 

Info till LO ordf betr SvB hemsidans utgivningsbevis 

Utlagt på hemsidan: krav på uppvisande av giltigt medlemskort vid tävlan (LS) 

 

§ 58. 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 
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 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. 

 

§ 59. Rapportering och beslut i samband med denna  

 

a) Kassören 

IB berättade att hon haft dataproblem som nu är åtgärdat, det ekonomiska läget är stabilt och 

nya ekonomirapporter för perioden jan-maj kommer att sändas till AS senare under kvällen. 

Vidare informerades AS om att ett nytt räntebärande bankkonto öppnats i samråd med SvBs 

revisor P-O Sundelin. Vi har nu alla konton i samma bank vilket kommer att minska fasta 

kostnaderna med ca 70%. 

 

b) Avel och exteriör 

EL berättade att kommittén har haft två telefonmöten där i första hand Uppfödarträffen 

diskuterats. Plats för träffen är nu bestämd till Gammelkroppa Konferens, Filipstad, 

(www.gammelkroppa.se) och deltagarkostnaden har fastställts till 1.200:- inkl. mat/logi. 

Viktiga frågor att diskutera är val av avelsdjur/familjebildens betydelse/valpning/värksvaghet, 

tumörsjukdomar och mentaliteten hos våra boxer. Kommittén fortsätter arbetet med att 

fastställa programmet och hitta föreläsare inom dessa områden. 

Vidare hade kommittén önskemål om en uppföljningsrapport från Hälsokommittén vad gäller 

föregående års ämnen på årets uppfödarträff. 

Styrelsen tyckte att avelskommittén gjort ett mycket bra jobb med uppfödarträffen. 

Kommittén har påbörjat arbetet med att ta fram en Hälsoenkät som beräknas vara klar till år 

2012. 

 

c) Hälsa 

Följande rapport från Ulrika Edgren har sänts till AS via mail:  

Hälsa: Astrid Hoppe har gått i pension. Nya rutiner för RD registrering. Biovets 

njuranalysresultat kommer att gå till Åke Hedhammar som sedan skickar till SKK, de fall som 

inte har ägarmedgivande kommer skickas till mig för identifiering, så som A Hoppe gjorde 

förut. Ingen ändring vad gäller de prover som gått till SLU. 

Uppfödarregistret: Några nya har anmält sig. En med kennelnamn GenJoy’s. Några har fått 

påminnelse om medlemskap. 

  

d) Mental 

Inget att rapportera förutom att kommittén lagt ut ny information på hemsidan. 

  

e) Tävling 

BH berättade att hon lagt in 2012 års tävlingar på SBKs nya listor. 

 

f) Boxer-SM 

Arbetet med SM fortskrider, fortfarande saknas funktionärer och sponsorer och BH påminde 

alla i AS om att hjälpa till med detta. Vidare ombads alla i styrelsen att maila BH om sin 

närvaro och funktion under SM. 

 

g) Boxerläger 

Eva Jacobson har skickat en rapport via mail om lägret som består av följande grupper och 

instruktörer: Aktivitet  Ingrid Trip; Spår 1  Ingrid Åkerström; Spår 2  Jenny Fick; Spår 3  Tina 

Lorentzon; Spår 4  Anna Johansson; Sök 1  Johanna Mastenbroek; Sök 2  Tommy Gråfalk, 

Sök 3  Eeva Liisinantti samt IPO  Fredrik Bjurklint. Alla grupper har 7 deltagare förutom Sök 

3 som har 6 och IPO som har 8 plus 1 extra hund. 

Enligt dagens beräkning kommer lägret att gå +/0 och då är kostnaden för samlingslokal, 

planer för IPO samt musikanläggning för boscarsgalan och en agilityuppvisning medräknade. 

 

h) Boxerbladet 

Nr 2 av Boxerbladet kommer ut 23/6. Tyvärr har antalet annonser minskat vilket kan bero på 

att fler och fler har sina egna hemsidor. 

 

 

 

http://www.gammelkroppa.se/
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i) Hemsidan 

Diskuterades att ta fram en helt ny hemsida och kostnaden för detta. Uppdrogs åt ÅD att gå 

vidare i frågan, önskemålet är att ha en ny hemsida redan efter sommaren. 

 

j) PR/Info 

BH informerade om att en klicker med SvBs logotype har tagits fram och även ett 

spiralarmband. Dessa kommer att börja säljas på Boxerlägret och Boxer-SM – pris för klicker 

40:- och armband 20:-. 

Info-foldern om boxerrasen, som t.ex. uppfödare och LO områden kan printa ut från SvBs 

hemsida under Klubbinformation, kommer senare i höst att tryckas upp inför Hundmässan i 

Stockholm och My Dog i Göteborg.  

 

k) Medlem 

Inget att rapportera förutom att LS lagt ut information om medlemskort vid tävling på 

hemsidan. 

 

l) Valphänvisning/omplacering 

Inget att rapportera. 

 

m) Årsbok 

Inget att rapportera. 

 

n) Stadgar 

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

 

o) Organisation 

Var och en i AS uppmanas snarast läsa igenom sitt ansvarsområde för uppdatering av den 

gamla översikten och maila detta till MF så att en aktuell organisationsöversikt kan läggas ut 

på hemsidan till hösten. 

 

§ 60. Internationellt 

ÅD har deltagit i ATIBOX generalförsamling 27-29 maj och rapporterade därifrån. Andreja/ATIBOX 

har även sänt ut en rapport. 

AS har köpt in ett antal ex av ATIBOX Jubileumsbok och 5 st ex kommer att finnas till försäljning på 

SLOs Boxerspecial i helgen till ett pris av 250:-/st. Boken kommer även att kunna köpas på Boxer-

SM. AS BESLUTADE att skicka var sitt exemplar av boken till Inger Tireland och Maya Beike som 

tack för hjälpen med det svenska materialet. 

 

§ 61. SBK  

ÅD och EL deltog i SBKs Rasklubbsträff 13 maj. AGRIA Breed Profile, pågående SLU-projekt och 

en hälsoenkät diskuterades. Gällande hälsoenkät är det upp till varje rasklubb att använda om så 

önskas. Utformning och publicering bestäms av rasklubben. SBK kan bearbeta svaren så att vi kan få 

ut statistik. Det kommer inte att vara möjligt att få ut information ang. viss hund/hundar för alla, utan 

detta är enbart för rasklubben.  

ÅD rapporterade från SBKs kongress 14-15 maj, dessutom kommer SBKs anteckningar att skickas till 

alla i AS. 

  

§ 62. Åtgärdslista 

Alla ansvarar för att gå igenom sina delar i åtgärdslistan och rapporterar till MF när en fråga är 

åtgärdad. MF kontaktar Gert Östergaard betr. Hemsidan. 

 

§ 63. Övriga frågor 

BH ställde sig frågande till varför SvB fått kritikerlapper på boxer från SBKs utställning i Burlöv och 

tar kontakt med Camilla Ruohoniemi på SBK för klarläggande.  
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§ 64. Nästa möte 

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: Gammelkroppa Konferens 

 

§ 65. Mötets avslutande 

ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Fomin    Åsa Danielsson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

 

Kim Öigaard 

Justerare 


