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 Protokoll 7/2011  

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse 

Tid: onsdag 12 oktober kl 18.30 

Plats: Telefonmöte 

 
Närvarande, ordinarie: Åsa Danielsson, Monica Fomin, Elinor Lindmark 

Närvarande, suppleanter: Åsa Klint, Pia Fogelberg-Berglund 

Ej närvarande, ordinarie/anmäld frånvaro: Barbro Haglund, Inga Bengtsson, Kim Öigaard,  Martina 

Carlstedt, Sirkku Hyyppä  

Ej närvarande ordinarie/ej anmäld frånvaro: Ingela Nordahl 

Ej närvarande, suppleanter: Helen Nilsson, Lotta Stenström 

 
 

§ 80. Mötets öppnande 

ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Suppleanterna ÅK och P F-B går in som 

ordinarie. 

 

§ 81. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. Då mötet ej är beslutsmässigt, skall besluten granskas av övriga 

styrelsen, därefter kommer VU-beslut att kunna tas. 

 

§ 82. Val av justerare   

P F-B utsågs att justera protokollet. 

 

§ 83. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll 6/2011 är justerat och utlagt på SvBs hemsida.  

 

§ 84. VU-beslut 

Inga VU-beslut har fattats efter senaste mötet. 

 

§ 85.  Inkommande/Utgående post 

Inkommande: 

SBK: Inbjudan till Utbildning i programmet Lathunden  

SBK: Vallanlagsprovet 

SBK: Från valberedningen till alla distrikt och rasklubber 

SBK: Enkät ang implementering av målstyrning 

SBK: SBK-info nr 6/2011 

SBK: Tävling – bevis att utdela på distriktsnivå 

SBK: Stockholmsavdelningen: inbjudan till föredrag om MH och MT 

SBK: Avel & Hälsa, Brev till rasklubbarna att diskutera på rasklubbsmötet 3/2 2012 

SBK: Synpunkter på normalstadgar senast 30/11 2011 

SBK: Hantering av SBK tävlingar 

SBK: Stockholmsavdelningen: Föreläsning om fysträning av hund 

SBK: Ang godkännande av tävlingar i SBK Tävling 

SBK: Domare som söker vidareutbildning 

SBK: Förlängd svarstid till enkät ang implementering av målstyrning till 31/10 2011 

SBK: Rapport från valberedningen 

SBK: Rapport från utskottet Avel & Hälsa, Mentalgruppen: MH/MT nytt regelverk 1/1 2012 

SBK: Utvärdering av SRD 

SBK: SBK-info nr 7/2011 

SKK: Info om upphörande av ”Hundar-till-salu” annonsering i Hundsport fr o m 1/1 2012 

Collieklubben: förslag till fördjupat rasklubbssamarbete 

Romania Boxer Club: Championship 2011 

ATIBOX: uppdaterat på hemsidan 

ATIBOX: ny hemsida till Ungerska boxerklubben 

ATIBOX: inbjudan till Portugals årliga mästerskap 

ATiBOX: info ATIBOX WM 2012 
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NVLO: Protokoll, Fråga om förtjänsttecken 

VLO: Ansökan om byte av utställningsdag 2012 

MÖLO: fråga ang statuter LO-mästare (BH) 

M Östlund-Holmsten: lägesrapport raskompendium inför domarkonferensen 15-16 okt 

M Östlund-Holmsten: förslag inför domarkonferensen  

Mail från Canis Academy – första-hjälpen-bok 

Nestlé Purina Pet Care/ProPlan Förslag till nytt sponsoravtal 

Anonymt brev till ordf ÅD angående uppfödare 

 

Utgående: 

Svar till uppfödare ang återinträde i SvB:s uppfödarregister (ÅD) 

Mail mellan SvB (ÅD) och SKK ang fortsatt avel på hanhund med konstaterad RD-avkomma 

Påminnelse till LO om obetald faktura från FS Data (MF) 

Mail till LO ang ansökan om förtjänsttecken (HN) 

Mail till LO med påminnelse om att skicka styrelseprotokoll till AS sekreterare (MF) 

 

§ 86. 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. 
 

§ 87. Rapportering och beslut i samband med denna  

 

a) Kassören 

IB, som ej kunde närvara på mötet, har mailat Balans- och Resultatrapporter per 2011-08-31 

till AS och revisor. Rapporter per 2011-09-30 håller på att sammanställas och innehåller bl.a. 

redovisningen av årets Boxer SM. Rapporterna sänds till AS/revisor i helgen som kommer. 

  

b) Avel och exteriör 

Förslag på ”list of merits” togs fram som ÅD kommer att ta med till domarkonferensen på 

lördag 15 okt. 

EL presenterade Avel- och Hälsokommittéernas förslag till utvärderingen av SRD. Mötet 

uppdrog till EL att sända SvB:s åsikter till Maritha Östlund-Holmsten som framför dessa på 

domarkonferensen i helgen. 

Ny kommittéledamot i Avelskommittén är Therese Hacksell. 

EL informerade om Uppfödarträffen nästa helg, 16 st har anmält sig och från AS deltar ÅD, 

EL, P F-B, ÅK samt från Hälsokommittén Anna P. Programmet är nu fastställt med 

förläsningar om valpning och parning (Ann-Sofie Lagerstedt) och tumörsjukdomar (Henrik 

von Euler). Programmet sänds ut till deltagarna i dagarna. 

SvB:s licens av Lathunden kommer att innehas av Anna P, som även kommer att delta på 

SVBs utbildning i programmet 28-30 oktober. 

Uppdrogs till ÅD att ta tag i specialdomarlistan och tillsätta en kommitté som arbetar med 

detta. 

RAS dokumentet med utvärderingen 2010 har sänts till SBK och kommer att läggas ut på vår 

hemsida samt tryckas upp till nästa års BF. 

Uppdrogs till ÅD att kontakta Ulrika Edgren angående SKKs valphänvisning på kull efter 

hane med tidigare RD konstaterad avkomma. 
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 c) Hälsa 

Uppdrogs till Hälsokommittén att kontakta Lennart Sjöström för att komma vidare i arbetet 

med frågan om att utöka röntgen av knän. 

Kommittén har fått rapporter om två eventuella RD fall. Ulrika E har även informerat AS om 

att en hälsoenkät planeras att läggas ut på hemsidan och att artiklar om spondylos och knän 

kommer att införas i Boxerbladet. 

Ulrika E och Anna P har tillsammans med EL deltagit vid ett avelsmöte på SLU med Katja 

Höglund, Jens Häggström och Sofia Malm angående hjärtan. 

Beträffande HD Index så behöver rasklubbar inte ansöka om index utan flera raser kommer att 

plockas ut när utvärderingen är gjord, enligt Sofia Malm. 

  

d) Mental 

ÅK informerade om att hon kommer att beställa en Valptest-film från SBK Avel och Hälsa till 

Uppfödarträffen. 

Eftersom vi har konstaterat sviktande siffror vad gäller MH/MT uppdrogs till Mental-

kommittén att ställa förfrågan hos våra LO om behovet av funktionärer för en eventuell 

utbildning i rasklubbens egen regi. 

  

e) Tävling 

Inget att rapportera. 

 

f) Boxer-SM 

BH har redovisat SM-ekonomin till IB, räkningen från Jordbruksverket skall betalas senast 

3/11. 

ÅD har mottagit ett förslag från några medlemmar som vill arbeta med planerandet av nästa 

års SM som är vårt 50-års jubileum. AS tar emot detta förslag med största glädje. 

 

g) Boxerläger 

Inget att rapportera. 

 

h) Boxerbladet 

MF rapporterar returnerade ex till LS som kollar adress och sänder mail till de som har 

mailadress inlagt i registret. 

 

i) Hemsidan 

ÅD jobbar vidare med webmasterfrågan, två personer har visat intresse. 

 

j) PR/Info 

Uppdrogs till ÅD att undersöka med SKK om montern på Hundmässan i Stockholm i 

december. 

ÅD kommer vidare att tillfråga ÖLO om bemanning av montern. 

 

k) Medlem 

LS har löpande kontroller på uppfödarregistret och handhundregistret, sänder påminnelser, har 

kontakt med Ulrika E. Våra medlemmar kan också få hjälp med att göra adressändringar, 

registrera medlemskap och få ut medlemskort. 

 

l) Valphänvisning/omplacering 

Nuvarande regler för valphänvisning kommer att ses över och presenteras på nästa års BF. 

 

m) Årsbok 

Inget att rapportera. 

 

n) Stadgar 

Inget att rapportera. 

 

o) Organisation 

MF saknar fortfarande uppdateringar från kommittéerna med undantag av ”Medlem”. 
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§ 88. Internationellt 

Inget att rapportera. 

 

§ 89. SBK  

HN, som inte kunde delta på mötet, har sänt ut info till samtliga LO ang Förtjänsttecken-ansökan. 

Sista anmälningsdag är 30/11. 

AS beslutade tillstyrka domaransökan om vidareutbildning på Boxer. 

Enkät implementering av målstyrning skall vara insänd till SBK senast 31 oktober. Skall diskuteras 

via mail med hela AS. 

Inför Rasklubbsmötet 3/2 2012 – frågan bordlades till nästa möte 

Synpunkter på normalstadgar – frågan bordlades till nästa möte 

Collieklubbens förslag till fördjupat rasklubbssamarbete – frågan bordlades till nästa möte 

 

§ 90. Åtgärdslista 

MF har kontaktat FSData om SvB:s avtal gällande hemsidan. 

 

§ 91. Övriga frågor 

ÅD presenterade förslag på nytt samarbetsavtal mellan Svenska Boxerklubben och Nestlé Purina 

PetCare/Pro Plan. Detta avtal är generösare än det befintliga med Royal Canine. AS beslutade anta 

detta förslag som kommer att gälla fr o m 1/1 2012 då vårt avtal med Royal Canin upphör. 

 

§ 92. Nästa möte 

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

Årets Uppfödarträff kommer att äga rum lö-sö 22-23 oktober Gammelkroppa Konferens. 

 

§ 93. Mötets avslutande 

ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Fomin    Åsa Danielsson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

 

 

Pia Fogelberg-Berglund 

Justerare 


