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 Protokoll 4/2011  

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse 

Tid: söndag 8 maj 2011 kl 17.00 

Plats: Telefonmöte 

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

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

Närvarande, suppleanter: Åsa Klint 

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

§ 37. Mötets öppnande 

ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 38. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 39. Val av justerare   

IB utsågs att justera protokollet. 

 

§ 40. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll 3/2011 är justerat och utlagt på SvBs hemsida. 

 

§ 41. Val/anmälan av: 

Vice sekreterare 

BORDLADES 

 

§ 42. VU-beslut 

VU-beslut fattades 2011-04-26 om 

a/  Tillsättande av Åsa Klint som medlem i Mental-kommittén 

b/ Tillsättande av lokalområdena ÖNLO och MNLO 

c/ Tillstyrkan av domarförfrågan 

VU-protokoll 1/2011 är sänt för justering. 

 

§ 43.  Inkommande/Utgående post 

Inkommande: 

SBK: 1/4 Anvisningar MH 2011-04-11  

SBK: 5/4 Presentatörer årets domarkonferens (ÅD svarat) 

SBK: 6/4 Domaransökan om vidareutbildn. på Boxer och Schäfer (ÅD) 

SBK: 7/4 Nyhetsbrev 1 2011 - Medlem on line  

SBK: 8/4 Ang. svar till SKK på remissen om ev. förändr. i championat bestämmelser 2012-2016 

SBK: 12/4 fråga om speciell färg – merle (MF svarat) 

SBK: 13/4 Ang ansökan om prov till år 2012 

SBK: 15/4 Stopp av teoretiska och praktiska prov inför nya reglers införande 

SBK: 20/4 Påminnelse om anmälan rasklubbsträff 13/5 

SBK: 20/4 SBK- info nummer 2/2011 

SBK: 27/4 Utbildningsplan IPO domare 2011 

SBK: 29/4 SBK info extra – dvärgbandmask 

SBK: 29/4 Rasklubbsträff i samband med kongressen 2011, inbjudan plus ang projekt hälsa 

SBK: 3/5 Lathund och etiska regler RAS 

SBK: 3/5 Ang inloggn uppgifter till SBK Tävling 2012 

SBK: 6/5 Tillägg SBK info – digital resultatredovisning 

SKK: 19/4 Boxerbladet sänds även till Berit Rinnert 

 

ATIBOX: hemsida uppdatering kontaktuppgifter (MF svarat) 

ATIBOX: utställningar Schweiz, Slovenien, Riga 

ATIBOX: uppdatering svenska domare (MF svarat) 

ATIBOX: Invitation to the Assembly and Judges Meeting 2011 

ATIBOX: IPO and FH WM Questionnaire 
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 VLO: Protokoll 

Maritha Östlund-Holmsten 18/4 ang Domarkonferensen i höst 

Nora BK/Sven-Einar Holmsten 19/4 – hjälp med info om utställning i Nora 2 juni 

Brev från hanhundsägare 

Mail från uppfödare 

 

Utgående: 

ATIBOX: beställning Jubileumsbok (MF) 

Svar till hanhundsägare – (SH) 

SBK: tillstyrkan domarförfrågan 

 

§ 44. 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. 
 

§ 45. Rapportering och beslut i samband med denna  

 

a) Kassören 

IB presenterade Balans- och Resultatrapporter för perioden jan-april med budgetsiffror inlagda 

på resp. enhet. IB informerade vidare att alla stambokföringsavgifter från föregående nu har 

fakturerats liksom annonserna i Boxerbladet nr 3 och nr 4. 

UPPDROGS till IB att öppna nytt räntebärande konto hos Nordea. 

 

b) Avel och exteriör 

EL har tackat ja till att vara sammankallande i Avelskommittén. EL, som tillsammans med 

ÅD deltagit i SBKs Rasklubbsträff, berättade att Collie-klubben har en uppfödarutbildning, 

som fungerar på ett utmärkt sätt. 

AS tog återigen upp frågan om SvB borde ha valphänvisning enligt ”norska” modellen med 

två listor: en som följer SvBs anvisningar och en som inte följer anvisningarna. UPPDROGS 

till alla i AS att fundera på för- och nackdelar med detta.  

KÖ har undersökt olika alternativ för årets uppfödarträff och tar in offerter från dessa. Alla i 

AS hjälper dock till med förslag på lämpliga platser.  

KÖ åtar sig att inom kommittén vara ansvarig för Exteriör och tar fram förslag till rutiner för 

statistik över exteriörbeskrivarnas tjänstgöring och kontroll av bibehållen examination.  

Ulrika Edgren har erbjudit sig att delta i Avelskommitténs möte inför uppfödarträffen. 

 

ÅD informerade om att Maritha Östlund-Holmsten och Anders Härnman kommer att vara 

presentatörer på Boxer på SBKs Domarkonferens i höst. De ha även åtagit sig att göra ett helt 

nytt raskompendium till konferensen, ansvaret för detta åvilar dock SvB. 

 

Frågan om vem som ska ha SvBs centrala Lathunds-licens BORDLADES till nästa möte. 

 

c) Hälsa 

Kommittén avser att lägga ut en länk till Franska Boxerklubbens artikel om RD på SvBs 

hemsida. 

Ulrika Edgren har meddelat att Pia Lannermalm numera är adjungerad till Hälsokommittén 

och att Anna Persson är ny medlem.  SH informerade vidare att kommittén även utökats med 

Marie Söderström-Lundberg. 
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AS UPPDROG till SH att undersöka hur vi på bästa sätt kan ha nytta av Hälsokommitténs 

information. SH berättade att Knäledsenkäten nu i stort sett är klar och kommer att läggas ut 

på SvBs hemsida. SH skall vidare undersöka om svar har gått till SKK beträffande 

utvärderingen av knäleder. 

  

d) Mental 

MC har sänt ut en förfrågan till alla LO om listor på funktionärer och testledare samt 

inplanerade MH och även informerat om att MH protokollen skall sändas till hennes adress. 

UPPDROGS till Mentalkommittén att i nästa nr av Boxerbladet informera om vikten av att 

MH testa sina hundar eftersom antalet testade hundar har minskat det senaste året. 

UPPDROGS vidare till kommittén att gå igenom föregående års MH-protokoll för att få en 

uppfattning om vi har en försämring av mentaliteten hos våra boxer. 

ÅK tar kontakt med Ulrika E om möjligheten att från SKK ta fram listor på MH testade 

hundar för att underlätta arbetet med detta. 

  

e) Tävling och 

f) Boxer-SM 

BH berättade att funktionärer till Boxer-SM tyvärr lyser med sin frånvaro men har 

förhoppningen att detta kommer att lösa sig. Alla i AS måste hjälpa till med rekrytering. 

BH informerade även att två spansktalande ringsekreterare har löst tolkproblemet på SM. 

 

g) Boxerläger 

En gruppomfördelning och ett instruktörsbyte har skett, i övrigt inget att rapportera. 

 

h) Boxerbladet 

Nr 1/2011 är nu tryckt och distribuerad av Sollefteå Tryckeri. Önskemål har framförts om 

information om dvärgbandmask och artikel kommer att införas i nästa nummer. Vad gäller 

tidningens distributionslista så är det nu klarlagt att redaktörerna inför varje utskick hämtar 

uppdaterad medlemslista från SBK. 

 

i) Hemsidan 

Filippa har meddelat att hon har svårt att hinna med att uppdatera hemsidan och vore tacksam 

om AS hittar en lösning på förenklade rutiner. Diskuterades möjligheten att på sikt ta fram en 

helt ny hemsida och som första åtgärd tar ÅK kontakt med Anna P för hjälp med en 

kravspecifikation.  

Boxerklubbens domännamn har förnyats på ytterligare två år. MF har kontaktat Gert 

Östergaard för hjälp med att utreda frågan om hemsidesavtalet. 

 

j) PR/Info 

BH åtar sig att vara ansvarig för PR/Info. En klicker med SvBs logo har beställts. Vidare 

kontaktar BH Carina på Sollefteå Tryckeri angående nytryckningen av Boxerfoldrarna till SM. 

 

k) Medlem 

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

listor för koll av medlemskap. AS BESLUTADE att låta trycka upp en medlemsfolder i 

format A5. 

  

l) Valphänvisning/omplacering 

Inget att rapportera. 

 

m) Årsbok 

Inget att rapportera. 

 

n) Stadgar 

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

 

o) Organisation 

Alla i AS uppdras att läsa igenom organisationsöversikten och i förekommande fall revidera 

sina ansvarsområden. 
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 § 46. Internationellt 

BESLUTADES att beställa 20 ex av ATIBOX Jubileumsbok.  

ÅS kommer att på ATIBOX generalförsamling försöka få ett möte med övriga nordiska länder för att 

diskutera ett framtida samarbete i våra gemensamma frågor. 

 

§ 47. SBK  

ÅD och EL har deltagit i SBKs Rasklubbsträff 8 april och ÅD även på SBKs RAS/RUS konferens 

9-10 april. ÅD och EL rapporterade från träffen och ÅD har även sänt ut anteckningar till AS från 

RAS/RUS-konferensen. Nästa Rasklubbsträff äger rum fredag 13 maj då även ÅD och EL närvarar. 

Dessutom deltar ÅD på SBKs kongress 14-15 maj. 

ÅD uppmanar alla i AS att läsa igenom kongresshandlingarna och återkomma med frågor att ta med 

till kongressen. 

  

§ 48. Åtgärdslista 

Listan från föregående år gicks igenom och uppdateras löpande. 

 

§ 49. Övriga frågor 

EL påpekade vikten av sekretess inom AS men att styrelsen internt måste kunna diskutera fritt för att 

utåt verka med tystnadsplikt och solidaritet.  

 

§ 50. Nästa möte 

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). 

 

 

§ 51. Mötets avslutande 

ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Fomin    Åsa Danielsson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

 

Inga Bengtsson 

Justerare 


