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 Protokoll 6/2011  

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse 

Tid: onsdag 24 augusti kl 18.30 

Plats: Telefonmöte 

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

Öigaard, Martina Carlstedt, Sirkku Hyyppä 

Ej närvarande, ordinarie: Inga Bengtsson 

Närvarande, suppleanter: Pia Fogelberg-Berglund, Lotta Stenström 

Ej närvarande, suppleanter: Helen Nilsson, Åsa Klint, Ingela Nordahl 

 
 
 

§ 66. Mötets öppnande 

ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 67. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 68. Val av justerare  

LS utsågs att justera protokollet.  

 

§ 69. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll 5/2011 är justerat och utlagt på SvB:s hemsida liksom VU-protokoll 2/2011.  

 

§ 70. VU-beslut 

Inga VU-beslut har fattats efter senaste mötet. 

 

§ 71.  Inkommande/Utgående post 

Inkommande: 

SBK: Utökad ansökningstid för prov i SBK Tävling  

SBK: Ändring i utställningsverksamheten 2012 

SBK: SBK-info nr 4/2011 

SBK: Brev till rasklubbar ang domare som söker vidareutbildning 

SBK: Blankett för rasklubbar vid ansökan om utställning 2014 

SBK: Nya dopingföreskrifter från Jordbruksverket from 2011-07-01 

SBK: Info om kongressprotokoll utlagt på SBK:s hemsida 

SBK: Utbildning i programmet Lathunden 

SBK: Fråga om domare från Ungern 

SBK: SBK-info nr 5/2011 

SBK: Liten info inför remisstiden Ansökan prov 2012 

SBK Östra Distriktet: önskar namnförslag på rasklubbsrepresentant från SvB 

SBK: Adressbeställning för utskick av hälsoenkäter 

SBK: Info inloggning SKK rasklubbar 

SBK: Ringsekreterare: info om ålder som gäller för att bli SUCH 

SBK: Ringsekreterare som avlidit 

SBK: Vallanlagsprov för SBK:S vallande hundar 

SKK: Inbjudan Stockholms Hunddag Kungsträdgården 4 sept. 

Kelpieklubbens brev till SBK ang vallanlagsprovet och kommentar från SASK ordf 

Briardklubben: föreläsning av Jan Gyllensten 31/8 Tånga Hed 

Inbjudan till Barmarks SM i Nybro 

ATIBOX: info om resultat och ny styrelse Portugal Boxer Club 

ATIBOX: info om ATIBOX i Slovenien 

ATIBOX: ny info om ATIBOX hemsida 

ATIBOX: info Latvia boxer show 14/8 

ATIBOX: resultat på hemsidan 

ATIBOX: mail från M.A. Lucic till B. Kafka, AFB President, betr. omröstning på hemsidan 

ATIBOX 2012 France 
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ÖGLO: önskar kopia på RC avtalet (ÅD) 

NVLO, VLO, SLO: Protokoll 

MÖLO: sekr. avgått 

Fråga från uppfödare om vad som gäller för återinträde i SvB:s uppfödarregister 

ZooParadiso: samarbetsförslag 

Djurhälsobutiken: samarbetsförslag 

 

Utgående: 

Påminnelse till tre LO om obetalda fakturor från FS Data (MF) 

 

 

§ 72. 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. 

 

 

§ 73. Rapportering och beslut i samband med denna  

 

a) Kassören 

IB, som var förhindrad att delta på mötet, har mailat ekonomiska rapporter per 30/6 2011 till 

AS och revisor. 

Resultatet från Boxerlägret och Boxer-SM kommer att framgå när juli-augusti har bokförts. 

 

b) Avel och exteriör 

Annonsen om årets Uppfödarträff är klar och kommer att införas i nr 3 av Boxerbladet och 

läggas ut på hemsidan. Inbjudan kommer även att sändas ut via mail. LS tar hand om 

utskicken som går till alla medlemmar som har sin mailadress inlagd i vårt register. 

LS lägger ut en blänkare i Boxerbladet med uppmaning till medlemmar att uppdatera sina 

uppgifter i SBK:s register. 

 

EL informerade att ett möte med Katja Höglund kommer att äga rum för att diskutera 

utformningen av hälsointyg för hjärta. 

 

Vad gäller utbildning i programmet Lathunden så kommer EL att kontakta Barbro Olsson för 

att efterhöra nödvändigheten av kunskaper i Excel för att kunna arbeta i Lathunden. 

 

Uppmaning till alla exteriörbeskrivare att ta kontakt med KÖ kommer att läggas ut på 

hemsidan. 

 

EL påminde om uppdateringen av specialdomarlistan och frågan bordlades till nästa möte. 

 

AS uppdrog till ÅD att kontakta Maritha Östlund-Holmsten vad gäller Raskompendiet till 

domarkonferensen den 15 oktober. 
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c) Hälsa 

SH informerade om två nya konstaterade RD-fall, kullsyskon till tidigare drabbad individ. 

Vidare diskuterades att det finns ett stort kunskapsglapp hos många nya uppfödare om hela 

familjebildens betydelse inför första kullen och vikten av utvärdering på födda kullar innan 

man går vidare. 

AS uppdrog till SH att ta fram underlag om HD-index så att AS kan ta ett beslut på nästa möte 

om att snarast ansöka om HD-index på boxer. Diskuterades även att i Boxerbladet informera 

om hur ett HD-index fungerar. 

 

d) Mental 

Kommittén har uppdaterat sitt avsnitt i Organisationsöversikten och tillsänt MF. 

MC påtalade återigen våra sviktande siffror och vad detta kan bero på och påpekade också att 

lokalområdena är dåliga på att anmäla sina funktionärer till Mentalkommittén trots upprepade 

påstötningar. 

  

e) Tävling 

BH har bett lokalområdena att komma in med datum för år 2014. 

Diskuterades våra stora vikande siffror till Boxerspecialerna och att vi ser med oro på denna 

utveckling. Viktigt att föra diskussion om detta på nästa BF. 

 

f) Boxer-SM 

BH håller som bäst på att sammanställa kostnaderna för årets Boxer-SM. Resultaten för 

utställning, lydnad, bruks, har skickats till Filippa och hemsidan. 

Nästa år har vi 50-årsjubileum och förslag till arbetsordning inför SM:et har påbörjats. 

 

g) Boxerläger 

Eva J. har rapporterat in siffrorna för årets läger som visar ett plus. 

 

h) Boxerbladet 

Nr 3 är under produktion och beräknad utgivningsdag är 22 september. 

 

i) Hemsidan 

Annons om ny webredaktör kommer att införas i nr 3 av Boxerbladet. 

 

j) PR/Info 

ÖLO och VLO tillfrågas om ansvar för Hundmässan i Älvsjö resp. My Dog.  

Till dessa evenemang tas en liten informationsfolder om vårt 50-årsjubilem fram liksom 

nytryckning av Boxerfoldrarna. 

 

k) Medlem 

Löpande uppdateras medlemsregistret med uppgifter från t.ex. uppfödar- och 

hanhundsregistret eller personnummer vilket SBK efterfrågar. Vidare meddelar LS 

lokalområdena löpande om nya valpköpare för att fånga upp nya medlemmar. I dagsläget har 

vi 1.076 betalande medlemmar. 

 

l) Valphänvisning/omplacering 

När det gäller valphänvisning/omplacering/hanhundsregistret är det hundägarens ansvar att 

lämna korrekta uppgifter. I de fall vi finner felaktigheter påpekar vi självfallet detta. 

 

m) Årsbok 

Inget att rapportera. 

 

n) Stadgar 

Inget att rapportera. 

 

o) Organisation 

SH informerade att Hälsokommitténs avsnitt är uppdaterat. Mentalkommitténs uppdatering 

har sänts till MF. Övriga kommittéer sänder sina uppdateringar till MF. 
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§ 74. Internationellt 

Inget att rapportera. 

 

§ 75. SBK  

ÅD blir Boxerklubbens ansvarige vid höstens Domarkonferens den 15 okt. ÅD undersöker behovet av 

hundar till konferensen. 

. 

§ 76. Åtgärdslista 

MF kontaktar Gert Östergaard om vårt avtal med FS Data. 

 

§ 77. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 78. Nästa möte 

Telefonmöte onsdag 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 Gammelkroppa Konferens. 

 

§ 79. Mötets avslutande 

ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Fomin    Åsa Danielsson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

 

 

Lotta Stenström 

Justerare 


