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 Protokoll 8/2011  

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse 

Tid: måndag 14 november kl 18.30 

Plats: Telefonmöte 

 
Närvarande, ordinarie: Åsa Danielsson, Barbro Haglund, Elinor Lindmark, Inga Bengtsson, 

Monica Fomin, Kim Öigaard 

Närvarande, suppleanter: Åsa Klint, Helen Nilsson, Pia Fogelberg-Berglund  

Ej närvarande, ordinarie/anmäld frånvaro: Martina Carlstedt, Sirkku Hyyppä 

Ej närvarande, ordinarie/ej anmäld frånvaro: Ingela Nordahl 

Ej närvarande, suppleanter: Lotta Stenström  

 
 

§ 94. Mötets öppnande 

ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 95. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 96. Val av justerare   

Åsa K utsågs att justera protokollet. 

 

§ 97. Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll 7/2011 är justerat och utlagt på SvBs hemsida.  

 

§ 98. VU-beslut 

VU-beslut fattades 2011-10-18: att tillstyrka domarförfrågan och att teckna nytt samarbetsavtal. 

VU-protokoll 3/2011 är utlagt på SvBs hemsida. 

 

§ 99.  Inkommande/Utgående post 

Inkommande: 

SBK: Info om vikarierande org sekr  

SBK: Fråga ang exteriörbeskrivningsprotokoll i Lathunden 

SBK: Info föreläsning av hudspecialist, ÖLKK 

SBK: Inbjudan till organisationskonferensen 4-5 febr 2012 

SBK: Viktigt om Lokalområden SBK/Tävling, från 1 jan 2012 

SBK: Ang förberedande anatomiutbildning – utskottet Exteriör 

SBK: Hund & Hälsa, föreläsning Valla Folkhögskola, Linköping 19/11 

SBK: Viktig info ang anmälningar till tävlingar/prov 20-24 okt 2011 

SBK: Info fr Avel & Hälsa om SBK-rasernas nuläge och framtid 

SBK: Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer – Hundars mentalitet (SKK) 

SBK: Inbjudan till Rasklubbsmöte 3 febr 2012 

SBK: Nya startavgifter och arvoden fr o m 1/1 2012 

SBK: Ansökan från domare som önskar utöka sitt rasregister 

SBK: Rapport om två hundar med oacceptabelt beteende på utställning 

SBK: Erbjudande om plats på rastorget 2012 års SM i Bruks och IPO 24-26/8   

SBK: Svar ang valphänvisning efter hane med tidigare konstaterad RD avkomma 

SKK: Disciplinnämndens beslut gällande uppfödare med registreringsförbud 

SKK: Presentations-rutor för Ras- och Specialklubbar i Hundsport 

Flera Rasklubbars kommentarer till SBKs Nya startavgifter och arvoden 

ATIBOX: uppdaterat på hemsidan med SvBs Boxer-SM och ATIBOX FH 

NVLO: Protokoll, Motion till BF 

ÖLO: Fråga om MH/MT, Motion BF 

SLO: Protokoll, Synpunkter på SvBs nuvarande webhotell-leverantör  

MÖLO: Protokoll 

ÖGLO: Motion till BF, Protokoll 

GDLO: Protokoll 

SLO: Protokoll 
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 Förfrågan från A Härnman 

Mail från Studiefrämjandet i Sthlms län 

Mail från uppfödare med registreringsförbud (besvarat av ÅD) 

 

Utgående: 

SBK: svar på enkät betr inrapportering av exteriörbeskrivningsprotokoll i Lathunden 

Mail till Royal Canin betr Uppfödarträffen, Gammelkroppa 

Mail till uppfödare om SvBs krav för länkning till hemsida 

Påminnelse till samtliga LO att sända styrelseprotokoll till AS sekr 

Mail till LO: verksamhetsberättelse 2011 och verksamhetsplan 2012 sänds till AS sekr 

 

§ 100. 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. 
 

§ 101. Rapportering och beslut i samband med denna  

 

a) Kassören 

IB har mailat Balans- och Resultatrapporter per 2011-10-30 till AS och revisor. 

Av rapporterna framgår att årets Boxer-SM gått med förlust likaså Uppfödarträffen. Av 

kostnadsskäl så beslutade AS ställa in det planerade fysiska mötet den 19-20 november och 

istället ha dagens telefonmöte. 

 

b) Avel och exteriör 

EL gav en kort rapport från Uppfödarträffen 22-23 okt då hon tidigare lämnat en utvärdering 

till AS. Tyvärr blev deltagarantalet färre än planerat och trots att det innebar en ekonomisk 

förlust beslutade AS att genomföra träffen. 18 uppfödare deltog och eftersom de flesta var 

nybörjare lades medvetet föreläsningarna på en grundläggande nivå. Alla uttryckte sin 

belåtenhet med årets arrangemang och Anna P från Hälsokommittén kommer att skriva en 

artikel i nästa nummer av Boxerbladet. 

EL har, på förekommen anledning, utarbetat och för AS presenterat en ”Hjälpreda för 

uppfödare”. AS beslutade att denna utmärkta information kommer att mailas ut till alla i SvB:s 

uppfödarregister och även läggas ut på hemsidan.  

Anna P, som nu är innehavare av SvB:s licens i SBK:s program Lathunden och som även gått 

utbildningen, kommer att kontaktas av KÖ gällande Exteriörbeskrivningsprotokollen. KÖ 

mailar även lokalområdenas sekreterare och ber alla att sända sina exteriörprotokoll direkt till 

honom. 

RAS utvärderingen är i sin slutfas och kommer inom kort att läggas ut på hemsidan. 

 

c) Hälsa 

Kommittén har i dagsläget inget att rapportera. 

 

d) Mental 

ÅK har börjat se över ”Mentalitet”-informationen som finns på SvB:s hemsida och som 

behöver revideras. ÅK föreslog en länkning till SBK:s ”Hundars mentalitet” och 

”MH/Korning”, vilket AS tyckte var en mycket bra idé.  

ÅK har vidare undersökt möjligheterna att i SvB:s egen regi utbilda figuranter och kommer nu 

att gå ut till våra lokalområden med detta. 

Den valptestinformation som ÅK lämnade på uppfödarträffen samt lista över av SBK 

godkända valpbeskrivare kommer att läggas ut på hemsidan. 
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e) Tävling 

BH har kontaktat Peter Rimsby, SBK, och meddelat att SvB omöjligt kan få fram de önskade 

webbshop-uppgifterna på så kort tid som 8 dagar och fått viss respit med detta. Det material 

som inkommit skickas till SBK men flera lokalområden har ännu inte lämnat sina uppgifter till 

BH och kommer att få en påminnelse. 

 

f) Boxer-SM 

Årets Boxer-SM gick tyvärr med förlust vilket bl a beror på färre antal utställare, högre 

kostnader för domare, tolk och distriktsveterinär.  Det allmänna ekonomiska läget i världen 

spelade med säkerhet också en stor roll, t.ex. lägre intäkter från försäljning.  

BH informerade att domare till 2012 nu är bokade. Vidare kommer BH att utarbeta ett brev till 

lokalområdena om tankarna hur nästa års SM-kommitté bör arbeta. 

 

g) Boxerläger 

I dagsläget inget att rapportera. 

 

h) Boxerbladet 

Manusstopp för nr 4 är 15 november och beräknad utgivningsdag 22 december.  

 

i) Hemsidan 

SvB:s avtal med webhotell-leverantören FS-Data löper till 25 maj 2013 och dessförinnan finns 

inga planer på att byta leverantör. 

ÅD arbetar vidare med att finna en ny webmaster och troligtvis blir detta inte aktuellt förrän 

under 2012, beroende både på visat svalt intresse och ansträngd ekonomi. Filippa har 

tillfrågats om möjligheten att stanna kvar ytterligare en tid in på det nya året. 

 

j) PR/Info 

Monter till Hundmässan i Stockholm 10-11 dec är bokad och MC har erbjudit sig att ha det 

övergripande ansvaret.  

BH tar kontakt med Carina, Sollefteå Tryckeri för nytryckning Boxerfoldrarna. 

ÅD kontaktar VLO om My Dog i Göteborg. 

 

k) Medlem 

Inget att rapportera. 

 

l) Valphänvisning/omplacering 

Inget att rapportera. 

 

m) Årsbok 

Inget att rapportera. 

 

n) Stadgar 

Inget att rapportera. 

 

o) Organisation 

Kommittéernas uppdateringar skickas till MF för sammanställning. 

 

 

§ 102. Internationellt 

ATIBOX 2012 kommer att äga rum 26-27 maj i Poitiers, Frankrike. 

 

 

§ 103. SBK  

AS beslutade tillstyrka ny domarförfrågan på boxer. 

 

SBK:s Enkät implementering av målstyrning kommer att besvaras av ÅK. 
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Inför Rasklubbsmötet 3/2 2012 – bordlades till nästa möte. 

 

Synpunkter på normalstadgar – bordlades till nästa möte. 

 

Collieklubbens förslag till fördjupat rasklubbssamarbete – bordlades till nästa möte 

 

Avel & Hälsa: SBK-rasernas nuläge och framtid – bordlades till nästa möte 

Exteriör/utställning, inventering om behovet av exteriörbeskrivarutbildning – bordlades till nästa möte. 

 

Införandet av nya startavgifter och arvoden fr o m 2012-01-01 har föranlett reaktioner hos många 

rasklubbar. AS har inget att erinra mot höjningarna, vilket kommer att meddelas berörda klubbar. 

 

  

§ 104. Åtgärdslista 

Finns ingen åtgärdslista, ansvaret ligger på var och en. 

 

 

§ 105. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 

§ 106. Nästa möte 

Telefonmöte onsdag 14 december 18.30-20.30 

Nästa fysiska möte äger rum lörd-sönd 14-15 januari 2012. Plats ej bestämd. 

 

 

§ 107. Mötets avslutande 

ÅD tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Fomin    Åsa Danielsson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

 

Åsa Klint 

Justerare 


