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Lördag 9 mars  

9.30    GDLO Boxerspecial 

19.30   Middag med prisutdelning 

Söndag 10 mars 

7.30    Frukost (för övernattande) 

9.30    Boxerfullmäktige 

12.00    Lunch 

12.45   Forts Boxerfullmäktige 

15.00    Senast avslutning 
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Dagordning 

 

§ 1. Boxerfullmäktiges öppnande 

§ 2.  Fastställande av röstlängden 

§ 3.  Val av mötesordförande 

§ 4.  Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare 

§ 5.  Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden   

     skall justera protokollet 

 

§ 6.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 

stadgarna § 7 moment 6 

§ 7.  Fråga om Boxerfullmäktige har blivit stadgeenligt utlyst 

§ 8.  Val av valberedningskommitté; 

            Tre ledamöter, varav en sammankallande, och en suppleant för förberedande av val av     

 valberedning för nästkommande år enligt § 16.  

 

§ 9.  Fastställande av dagordningen 

§ 10.  Genomgång av: 

 Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål. 

 Balans- och resultaträkning 

 Revisorernas berättelse 

 

§ 11.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska   

      dispositioner 

§ 12.  Beslut om ansvarsfrihet för Avdelningsstyrelsen 

§ 13.  Genomgång av Avdelningsstyrelsens förslag avseende: 

 Mål - verksamhetsplan 

 Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för   

 det närmast följande verksamhetsåret 

 Medlemsavgift enligt stadgarna § 4 för närmast kommande verksamhetsår - As föreslår  

 ingen höjning för Boxerklubbens del 
 

§ 14.  Beslut i ärenden enligt § 13 

§ 15.  Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

§ 16.  Val av Avdelningsstyrelse enligt stadgarna § 8 moment 1 samt beslut om  

      suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 Val av Ordförande på ett år (personval). 

 Val av Vice ordförande på ett år (personval). 
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 Val av sekreterare på ett år (personval) 

 Val av kassör på ett år(personval) 

 Val av tre ledamöter på två år. 

 Val av en suppleant på två år (med angivande av tjänstgöringsordning). 

 Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år.(två av vardera) 

 Valberedning (tre ledamöter, varav en sammankallande)                                                                                                                                                                                              

 Val av en sammankallande på ett år.                                                                                         

 Val av en ledamot på två år.                                                                                                         

 Ombud till SBKs kongress, jämte en suppleant (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att 

 utse dessa) 

 Kommittéer m.m. (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa) 

§ 17.  Fråga om omedelbar justering av § 16 

§ 18.  Beslut om anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar under år 2020

 (eller uppdrag till avdelningsstyrelsen att avgöra anmälningsavgifter för officiella och 

 inofficiella utställningar). 

 AS föreslår oförändrat. 

§ 19.  Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats   

 under § 14. 

AS förslag till Boxerfullmäktige 

 - Förslag till förändrad redovisning av valpkullar på valphänvisningen – se appendix 9 

 Motioner  

 - SLO valphänvisning – appendix 5  

 - NVLO redovisning Boxerbladet – appendix 6 

 - ÖGLO användning av överskott Boxerlägret – appendix 7 

 - NVLO Rozzopriset – appendix 8 

§ 22.   Boxerfullmäktige 2020 

  

§ 23.  Övriga frågor för diskussion (inga beslut) 

 

§ 24.  Boxerfullmäktiges avslutande 
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Mandatfördelning 2019 

LO Medlemsantal Mandat Delegater 

ÖNLO 28 2 Gunilla Forsberg 

MNLO 29 2 Anders Fahlén 

GDLO 60 2 Anette Andersson och Malin Slåtteby 

NVLO 86 2 Gerda Wirén och Annika Johansson 

ÖLO 277 3 Viveka Aronsson och Kajsa Paulsson 

VLO 173 2 Malin Andersson och Linda Antonsson 

ÖGLO 89 2 Carina Bengtsson och Tobias Nygårds 

SLO 113 2 TBA 

Totalt 892 17  

 

Verksamhetsberättelse 

Nedan presenteras verksamhetsberättelsen för Svenska Boxerklubben under 2018. 

Avdelningsstyrelsens verksamhet 

Boxerfullmäktigemötet (BF) 2018 avhölls på Park Inn, Malmö. 7 lokalområden (LO:n) var 

representerade, med totalt 16 röster. Deltagare från styrelsen på BF; Pernilla Sundberg, Hans 

Åhnström, Eva Jacobson, Kristin Bergström, Lotta Johansson (via Skype) 

Lokalområdeskonferens avhölls i anslutning till BF, för genomgång av Atibox 2018. 

Avdelningsstyrelsen (AS) har i år haft 6 styrelsemöten, varav 2 fysiska möten och 4 telefonmöten. 

Samtliga styrelsemöten är protokollförda och protokollen är publicerade på webbplatsen.   

 

SBK:s organisationskonferens i januari deltog Lotta Johansson, samt i de dialogmöten som 

avhållits per telefon under året. 

Boxerläger anordnades 14 - 21juli på Tånga Hed 

Boxer SM, i mindre skala anordnades 11- 12 augusti på Tånga Hed 

LO konferens och Boxerträff/Uppfödarkonferens anordnades 27-28 oktober i Eskilstuna. På LO 

konferensen deltog 18 representanter från samtliga LO:n utom från SLO, ÖNLO. Dessutom var 

AS representerade med fyra styrelsemedlemmar. På Boxerträffen deltog 24 deltagare och fem 

styrelsemedlemmar från AS. 

Ämnet för LO-konferensen hur fungerar samarbete mellan LO, kommunikation, nya webben, 

valphänvisningen 

Medlemsantalet i SvB per den 31/12 2018 var total 886, en minskning med sex personer från 

föregående år. Två medlemmar är boende i utlandet, 16 st medlemmar har dubbelt medlemskap. 
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Fördelning av medlemmar: 

LO 2018 2017 2016 2015 

ÖNLO 28 38 41 38 

MNLO 49 28 58 53 

GDLO 60 62 61 68 

NVLO 86 94 105 100 

ÖLO 277 269 221 223 

MÖLO  Nedlag

t juni 

2017 

99 96 

VLO 173 174 193 216 

ÖGLO 89 89 83 91 

SLO 112 116 131 130 

Utländsk medlem  2 2 9 5 

Medlem två LO:n  16 16 17 20 

TOTALT  892 892 1001 1020 

 

Ekonomi 
Föregående års resultat var -19 559,96. Årets resultat är en vinst på 37 335,36. 

Klubbens balanserade vinstmedel uppgår då till 451 204,63. 

Beträffande det ekonomiska utfallet i övrigt och den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen 

hänvisas tillresultat- och balansräkningar i BF-handlingar. 

Kommentarer till årets resultat, den stora skillnaden mot föregående år är bortbokning av SBK-

fakturor för stambokföringsavgifter 2014 till 2018 

 

AS sammansättning 2018 

Ordförande:   Lotta Johansson 

Vice ordförande:  Hans Åhnström 

Kassör:   Eva Jacobsson 

Sekreterare:   Kristin Bergström 

Övriga ledamöter:  Towe Melander, Sofia Dunder, Lotta Westerlund 

Suppleanter:   Lotta Ullid, Madeleine Winberg, 

 

Verkställande utskott har under året utgjorts av Lotta Johansson, Hans Åhnström och Eva 

Jacobsson. 
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Kommittéer och andra funktioner 

Avel & Hälsa   Lotta Johansson, Sofia Dunder, Janet Johansson, Madeleine Winberg.  

  Adjungerade; Maritha Östlund-Holmsten, Marlene Mussawir. Ulrika Edgren  

  adjungerad btr valphänvisning, uppfödarregister och omplacering. 

 

Boxerbladet   Lotta Johansson (ansv. utgivare), Helena Fredriksson (redaktör), Carina  

  Karlsson, Susanne Hassler, Ulf Nolmark, Tommy Dahlström, Linda  

  Antonsson, Sandra Häggander, Ella Söderberg samt Christel Person Pinon. 

Boxerläger   Cecilia Thelin, Agneta Lundström 

Exteriör   Hans Åhnström  

Boxer SM  Towe Melander, Eva Jacobsson, Kicki Bergström, Hans Åhnström,  

Förtjänsttecken  Eva Jacobson 

Webmaster   Erik Sundberg 

Medlem   Lotta Ullid 

Prov-Tävl/Mental  Towe Melander, Lotta Johansson, Karin Lehrman, Elisabeth 

    Wahlström, Sofia Dunder, Madeleine Winberg, Lotta Westerlund 

PR/Info   Helena Fredriksson, Lotta Johansson 

Utställning   Kicki Bergström 

Atibox 2018  Anders Härnman, Maritha Östlund-Holmsten, Tommy Dahlström,  

Lotta Johansson, Eva Jacobson kassör, Barbro Olsson sekreterare 

Vandringspriser  Towe Melander 

Ombud på SBKs kongress:   Yvonne Brink. 

Revisorer   Anna Romlöv, Bo Cronert 

Revisorssuppleanter  Rolf Lindström, Lola Södergard 

Valberedning   Ingrid Trip (sammankallande), Erica Blomberg, Elisabeth Wahlström 

Valberedningskommitté  Erik Sundberg, Malin Andersson (sammankallande) och Marlene 

Mussawir. 

 

Avels- och Hälsokommitténs berättelse 
Lotta Johansson och Sofia Dunder 

Kommittén har under året bestått av Lotta Johansson (sammankallande), Sofia Dunder, Madeleine 

Winberg och Janet Johansson. Maritha Östlund-Holmsten och Marlene Mussawir har varit 

adjungerade. Ulrika Edgren har varit adjungerad btr valphänvisning, uppfödarregister, 

hanhundsregister och omplacering. 

Ulrika Edgren har varit adjungerad som behjälplig med att granska riktigheten av inlämnade 

uppgifter vid valphänvisning, uppdatering av hanhundsregistret samt uppfödarregistret. Dessutom 

ansvarat för uppdatering för omplacering. 

Avel & hälsa har huvudsakligen under året arbetat med att ta fram information till medlemmar via 

hemsidan, mailutskick, i boxerbladet och via Facebook ang att SKK kommer att ta bort kravet på 

knäledsröntgen hos boxer. Kommittén har även arbetat fram en strategi om att kartlägga nuläget 

hos knäledsröntgade hundar som kommer att användas som underlag för fortsatt arbete kring 

knäledsproblematiken hos boxer.  
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RD (renal dysplasi) är fortfarande ett viktigt ämne att informera kring, ytterligare ett fall 

konstaterades under 2018 och en parning har skett med känd anlagsbärare under året. Samarbetet 

med SLU:s nordiska forskningsprojekt och Boxer JKD fortsätter. De nordiska forskarna tror sig ha 

avgränsat en genetisk region och med hjälp av denna hyser man förhoppningar att kunna ta fram 

ett test på levande djur.  

Kostnaderna för biopsier och blodprover hos veterinär bekostas fortfarande av SLU, i och med de 

medel som beviljades höstens 2017. 

 

Statistik höftleder 

Under 2018 har 155 hundar röntgats avseende höftlederna, det är en minskning från föregående år 

då antalet var 194. Observera att antalet registreringade boxer har minskat från 350 år 2016 till 236 

år 2017, vilket kan förklara en del av minskningen. 

- Andelen röntgade hundar var 59 %, vilket är en ökning från föregående år. Målet i RAS 

ligger på 85 %. 

- Andelen HD var 43 %, vilket är en ökning från föregående år då andelen var 38 %. Målet i 

RAS är 20 %. 

- Andelen grav HD, grad D och E var 8 %, det positiva är att det under 2018 inte varit någon 

boxer som fått grad E.  

 

Statistik knäleder  
Under 2018 har 144 hundar röntgats avseende knän, vilket är en minskning från föregående år då 

antalet var 183. Även här kan en del av förklaringen vara att antalet registrerade boxer minskat 

2017 i jämförelse med 2016. 

- Andelen röntgade hundar var 55 %, vilket är en ökning från föregående år. 

- Andelen hundar med grad 1-3 på knäna var 6 %, vilket är en ökning från föregående år då 

andelen var 4 %. 

- Positivt är att ingen hund har fått grad 2 eller 3 på knäledsröntgen under 2018. 

RAS 2017 fastställdes av SKK november 2018.  

 

Kommittén har planerat och genomfört 2018 års Boxerträff i Eskilstuna med info och diskussioner 

SRD, vandringspriser, raskompendium, forskning kring knän och RD.  

AS beslutade att bilda en arbetsgrupp för att säkerställa statistik kring knä/korsbandsskador för ett 

framtida forskningsprojekt med SLU och Agria. Arbetet med kartläggningen påbörjades i 

december. I samband med Boxerträffen presenterade också en sammanställning kring frågan ”två 

år med HD-index” 

Kommittén har besvarat frågor gällande avel och hälsa från uppfödare och andra medlemmar. 

 

Kommittén följer noga både samhällsdebatten och vad som händer utanför Sveriges gränser 

avseende på de kortnosade/brakecyfala raserna. 

Kommittén följer Svenska Kennelklubbens (SKK) arbete med särskilda rasspecifika 

domaranvisningar (SRD)  

Kommittén har deltagit på avelskonferenser arrangerade av SKK och rasutvecklingskonferenser 

arrangerade av Svenska Brukshundklubben (SBK) samt på det samnordiska boxerseminariet i 

Köpenhamn, två representanter från kommittén samt glädjande nog tre medlemmar/uppfödare från 

Sverige. 

Kommittén bevakar hälsoarbetet i andra länder samt internationella forskningsarbeten. 

Boxerklubben hade vid årsskiftet 105 uppfödare i uppfödarregistret. Sex kullar har hänvisats. 

Tre hundar har omplacerats, två tikar och en hane.  
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Exteriörkommitténs berättelse 

Hans Åhnström 

Kommittén har under året inte haft någon utbildning.   

Arbetet med fastställande, implementering och inskick av RAS till SBK samt viss revidering innan 

den gick vidare till SKK har varit omfattande.  

RAS godkändes av SKK hösten 2018.  

Vidare har vi under 2018 planerat för den revideringen som ska ske av raskompendiet och ska pre-

senteras av Maritha Östlund-Holmsten och Hans Åhnström på domarkonferensen 2019.  

Arbete med att uppdatera domarlistor för boxerspecialerna har pågått under året och är nu avslu-

tat.  

 

Medlemskommitténs berättelse 

Lotta Ullid 

Medlemskommittén har tagit emot medlemsansökningar och kontrollerat att betalning inkommit, 

samt utfört medlemsregistrering online hos SBK.  

Medlemskort mailas tillsammans med ett välkomstbrev till varje ny medlem. 

Kommittén hanterar även frågor om medlemskap från medlemmar och Lokalområden, samt 

adressändringar. Förser lokalområdena med medlemsförteckningar vid efterfrågan och efter 

överenskommelse 1 gång/kvartal, efter inträdet av nya GDPR lagen. 

 

Undersökt kraven runt GDPR hos både SBK och SKK och med hjälp av AS tagit beslut om hur vi 

hanterar informationen om våra medlemmar.  

Medlemskontroller vid de olika evenemangen som AS och lokalområdena arrangerar, enligt beslut 

taget av AS under året. 

Klubben hade 886 medlemmar per 31 december 2018. 

 

Lokalområden 

Varje LO har en kontaktperson i AS, regelbundna kontakter sker. 

 

Prov och tävlingskommitténs berättelse  
Towe Melander 

Kommitténs arbete har bestått av frågor rörande MH och MT för enskilda medlemmar och för våra 

lokalområden, kommittén har även sammanställt ansökningar för statyetter och diplom för 

klubbens uppfödare och deras avelshundar.  

Arbetsmeriter för Certifikat och övriga kommande regelrevideringar 

En tillsatt arbetsgrupp har påbörjat det långsiktiga arbetet kring nästa regelrevidering 2022 

gällande Utställningschampionat. Arbetsgruppen har bestått av medlemmar från AS och prov och 

tävlingskommittén samt ett par medlemmar med intresse i frågan. Arbetsgruppen har avvaktat en 

tidsplan från SKK och fick sent på året reda på att tidsplanen ska presenteras först våren 2019. 

 

Det mesta arbetet i frågan har bedrivits i kommittén som bland annat gjort en enkät kring frågan 

kring ev förändrade championatregler som har gått ut till utvalda målgrupper för utvärdering. Det 

har undersökts historik och statistik. Även ett inledande samarbete med andra rasklubbar 

påbörjades.  

 

I november kom beskedet från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att de beslutat att alla 

hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och 

championat från och med 2022.  

Svenska Boxerklubben har tillsammans med 14 andra rasklubbar i en skrivelse protesterat mot 
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SBK:s beslutsgång; varken utskottet avel och hälsa, eller FS, har efterfrågat vare sig rasklubbarnas 

åsikter eller inställning i frågan innan man fattade beslutet att begränsa rasklubbarnas möjlighet att 

påverka den kommande regelrevideringen. 

 

Rasklubbarna ska nu tillsammans med SBK’s Utskott för avel och hälsa diskutera fram vilken typ 

av arbetsmeriter, och på vilken nivå, som är lämpliga för utställningscertifikat och championat för 

respektive ras. Förutsättningarna för Boxerklubbens uppdrag, att arbeta för att den boxer som har 

bäst exteriöra kvaliteter ska vara den boxer som erhåller certifikatet, är i dagsläget förändrade.  

 

Kommittén har satt sig in i och följt de diskussioner kring förslag på förändrade 

prioriteringsordning vid bruksprov som förekommit på sociala medier. Allt för att vara förberedda 

inför den regelrevideringskonferens SBK kommer hålla den 9-10 februari 2019. De regelverk som 

kommer att diskuteras under helgen är: 

 Mentalbeskrivning (MH) 

 Mentaltest (MT2007 och MT2017)  

 Uthållighetsprov (UHP)) 

 Utställnings- och championatsregler 

 

Vandringspriser 

AS hade i uppdrag att utreda förutsättningar för att revidera antal vandringspriser samt revidering 

av statuter. Arbetet skedde genom en enkät som gick ut till samtliga medlemmar och därefter fick 

ett par erfarna medlemmar ta fram ett förslag med motiveringar. Förslaget presenterades på 

Boxerträffen i Eskilstuna och AS beslutade att fastställa de nya statuterna från och med 2019. 

 

PR- & INFO-kommitténs berättelse 

Helena Fredriksson 

PR- & Infokommittén och hela Boxerklubben har haft och har ett väldigt viktigt arbete framför 

sig. Hur ska vi arbeta för att behålla våra medlemmar och locka nya? Vad kan Boxerklubben 

erbjuda och hur ska vi berätta om det? Under 2018 har vi gjort en Boxerkalender, aktivt arbetat 

med att fånga nya medlemmar i samband med aktuella frågor, arbetar med en Valpinfo till 

uppfödare/valpköpare. Klubben har haft rasmontrar på Hundmässan och My Dog. Vi presenterade 

en artikelserie om rasutveckling på Atibox samt informerade om klubben.  

 

Berättelse från kommittén för Webbplatsen                                                                  

Erik Sundberg   

Året 2018 har precis som 2017 varit ett händelserikt år. Vår webbplats har uppdaterats löpande 

som vanligt har det huvudsakligen varit artiklar på förstasidan som lags till. Totalt ca 70 artiklar 

skapats och drygt 30 artiklar har uppdaterats, dvs knapp två per vecka. Detta är ca hälften mot 

2017 och ca en tredjedel jämfört med 2016. Varför det minskat är oklart men förmodligen har 

Facebook, på gott och ont, tagit över en stor del av informationsförmedlingen inom klubben. 

Olovligt intrång 

Även i år har vi drabbats av olovliga intrång (”hackning”) vid minst ett tillfälle. Det är svårt att 

säga hur angriparen tagit sig men han har troligen tagit sig in genom att utnyttja svagheter i ett 

LO’s WordPress-installation.  Vid det senaste intrånget, uppmärksammat av webhotellet i början 

av november, så blev flera av våra LO’s sajter så angripna att de inte gick att återställa med rimlig 

arbetsinsats. 

Att fullständigt skydda sig mot denna typ av angrepp är mycket svårt, gränsande till omöjligt. Det 

enda man kan göra är att se till att ha så moderna versioner av programvaror som möjligt så att så 
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många säkerhetshål som möjligt har blivit tilltäppta. 

Byte av webhotell 

Under årets första månader flyttades våra webbplatser från City Networks till Loopia. Vi kunde 

inte styra över i vilken ordning och när flytten skedde. Informationen från Loopia var ofta ganska 

bristfällig vilket gjorde planeringen svår. Den största riskfaktorn var att flytten skulle ske under 

Atibox-helgen eller i slutet av anmälningsperioden och störa detta. Lyckligtvis blev det inte så. Det 

uppstod diverse små problem under flytten men det mesta gick förhållandevis smidigt.  

Atibox 2018 

Under årets fem första månader lades oerhört mycket arbete på funktionaliteten kring Atibox 

World Show i Malmö. Uppdateringar av webbplatsen, funktioner för att administrera anmälningar 

av olika slag, funktioner för resultatrapportering mm. Det fanns oerhört många osäkerhetsfaktorer 

när det väl var ”go-live” men lyckligtvis fungerade det mesta ganska väl och de brister som fanns 

syntes inte så mycket utåt. 

Ny webbplats 

Under 2017 togs beslut att ta fram en ny modern, säkrare webbplats och en projektgrupp för detta 

tillsattes.  Anledningar till att ta fram en ny webbplats var främst att få ett modernare CMS-verktyg 

som bättre motstår intrångsförsök samt att få en sajt som fungerar även på andra moderna 

plattformar som telefoner etc. Projektet hade ett uppstartsmöte i början av januari sedan tog det 

ohemult lång tid innan projektet levererade något. I skrivande stund har dock den nya sajten precis 

lanserats. 

Uppgradering av programvara (PHP) 

Redan under våren 2017 meddelade vårt dåvarande webhotell City Networks att man skulle 

uppgradera PHP, den programvara som boxerklubben.org körs under. Vår (i IT-perspektiv) närmast 

förhistoriska sajt sajt fungerade inte under modern PHP så vi skulle blev tvungna att uppdatera, ett 

förhållandevis stort arbete. Detta fördröjdes i och med att de sålde webhotellsverksamheten till 

Loopia. I mitten av oktober 2018 meddelar Loopia att det är hög tid att uppgradera och att stödet 

för PHP 5.2 kommer försvinna i december 2018 vilket fick projektet ”Boxerklubbens nya webb” 

att vakna till liv. Den 23 december 2018 stängdes den gamla sajten och den 2 januari 2019 

öppnades den nya. 

Redaktionskommitté  

Förra året så bestämdes att det skulle skapas en redaktionskommitté för vår webbplats liknande 

den som finns för Boxerbladet samt att utöka ”samarbetet” mellan Boxerbladet och webbplatsen. 

Numera finns en sådan etablerad, bestående av fyra personer.                                                                                                                                        

 

Utställning 
Kristin Bergström  

 

Vi har under året haft 5 boxerspecialer som våra LO har arrangerat förutom MÖLO-specialen som 

arrangerades av AS. 

Årets största boxerutställning var ATIBOX. Se separat VB. 

Under 2019 kommer det att arrangeras 7 boxerspecialer varav en är boxer-SM. 

Vi har under året sett över vår svenska domarlista som vi använder oss av på våra boxerspecialer 

och uppdaterat listorna, vi använder de domare som finns med på Atiboxlistan. 
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Officiella utställningar 2018 

DATUM ARRANGÖR ORT OFFICIELL/VALPAR DOMARE 

     

18-05-01 NVLO Örebro 55/10 Marek Lewandowski, 

Polen 

18-06-30 ÖGLO Alvesta 34/3 Margot Egeblad, 

Danmark 

17-06-03 VLO (SM-

status) 

Vårgårda 55/6 Angelika Hartmann, 

Tyskland 

18-08-25 ÖLO Södertälje 52/27 Inese Pablaka, 

Lettland 

18-08-26 MÖLO Eskilstuna   46/17 Gustaff Van Den 

Bosch, Belgien 

TOTALT   242/63  

Vandringspriser 

Towe Melander 

Presentation av vandrings- och minnesprisvinnare. Vinnarna publiceras också på Boxerklubbens 

webb och Boxerbladet nr 1. 

Boxerklubbens vandrings- och minnespriser 2018 

 

PRIS VINNARE 

Peggie Ceders Minnespris Swedbox X-It, Harry Dahlgren 

Forester Johnsson’s VP Teamwork Zahara, Håkan Sehlin 

Maj-Britt Larsson minnespris till 

bästa Lydnadsboxer 

Engelaiz Chelsea, Cecilia Borgljung 

VP Bästa IPO/BSL-boxer Twinbox Valiant, Tobjörn Johansson 

 

Sv. Boxerklubben VP till 

Bästa Avelshund 

Engelaiz Umbra,Gerd Rosendahl, Marlene Mussawir  

 

Sv. Boxerklubben VP till 

Bästa Avelstik 

Engelaiz Umbra,Gerd Rosendahl, Marlene Mussawir  

 

Sv. Boxerklubben VP till 

Bästa Uppfödare 
Engelaiz 

 

Sv. Boxerklubben VP till 

Bästa Veteran 

Honeybox Future Dream, Sofi & Joel Vilborg 

 

SBK VP till Bästa Allroundboxer 

 

Engelaiz Chelsea, Cecilia Borgljung,Falun 

 

Barbro Rydins Minnespris Twinbox W's Sugar Rush, Ann Wanker 

Ragnar Borgefors VP till Bästa 

Avelshane 

Swedbox Tillelit, Tommy Gråfalk 

Axel Jakobssons Minnespris till 

bästa junior på Boxer-SM 

Winbergs Twist And Shout, Maja Axelsson Svancar 

 

Christina och Alf Gunnerfälts VP 

– till minne av Kicki 

Ingen ansökan till 2018 
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Berättelse från Boxerlägerkommittén  
Cecilia Thelin 
Lägret startade söndagen den 15 juli och avslutades lördagen den 21 juli. Arrangemanget anordnades 

på Tånga Hed i Vårgårda, med tillgång till deras boende i rum och på camping, lydnadsplaner, 

samlingslokal samt restaurang. Tånga Hed skötte som vanligt maten, frukost, lunchlåda samt middag. 

Totalt anmälda deltagare var 80 personer. Sex deltagare var anmälda med annan ras än boxer, bland 

annat whippet, bovier des flandres, schäfer och labrador.  

Följande grupper fanns i år; en aktivitet och äventyrsgrupp, två IPO-grupper, tre spårgrupper, två sök-

grupper, en lydnadsgrupp samt en ny gruppvariant; uppletande/lydnad.  

Enligt utvärderingen fick vi fina omdömen om våra instruktörer. Vi har haft turen att ha mycket duk-

tiga och kvalificerade instruktörer på vårt läger vilket kan ha bidragit till att samtliga grupper var så 

gott som fulla.  

Vi använde försvarets marker på Remmene Hed men på grund av att försvaret aviserat eventuella av-

verkningar på skjutfältet hade vi också tillgång till mark som Annika Sjögren ordnat samt tillgång till 

mark via Harry Dahlgren. Vi kontaktade också spontant en markägare som vänligt upplät sina fält som 

fanns i nära anslutning till Tånga. Vi hade också tillgång till fält i utkanten av Vårgårda via lokala bön-

der. Vi hyrde också Schäferklubbens område för IPO-träning  

Varje morgon klockan 08:00 fanns möjlighet till allmän platsliggning med skott på Kanonplan. Vi ar-

rangerade en mycket uppskattad föreläsning om renal dysplasi med Pia Lannermalm och Lotta Johans-

son. Nytt för i år var en lagkamp där grupperna tävlade i spår, uppletande, rallylydnad, IPO-agility 

samt heelwork to music. Frasse Boersma besökte oss en eftermiddag och berättade om drag samt 

hjälpte de som ville prova barmarksdrag. Vi hade också två försäljare på plats, Bistos och HST, för den 

som ville handla kampleksaker, västar eller koppel. Boscarsgalan arrangerades som vanligt med god 

mat, utdelning av Boscars samt musik, dans och lotteri.  

Studiefrämjandet beviljade vår ansökan om stöd efter att en beskrivning och arbetsplan skickats in. Ef-

ter avslutat läger mailades deltagarlistor till Studiefrämjandet som genererade en summa pengar insatta 

på Boxerklubbens konto.  

Det var en fantastiskt god stämning under veckan och lägerkommittén tackar alla härliga deltagare och 

alla som hjälpt till på olika sätt både före, under och efter lägret! 

Lägerkommittén via Cecilia Thelin 

 

Berättelse från Boxer SM-kommittén 
Eftersom Sverige stod värd för ATIBOX och därmed inte arrangerade något Boxer SM 2018. VLO 

tog då på sig att arrangera utställningen och lydnadstävlingarna och fick SM status på dessa. VLOs 

utställning gick därför av stapeln på Tånga Hed den 12 augusti. Dömde gjorde Angelica Hartmann 

från Tyskland. Hans Åhnström gick elev. 11 valpar och 55 officiella hundar var anmälda till 

utställningen. 

Lydnad 

Vår officiella lydnadstävling blev den VLO höll på Tånga Hed som även gavs SM status. 

Klasserna startklass till lydnadsklass 3 hölls och det var en lyckad tävling om än med stundtals 

mycket regn. 25 hundar var anmälda och 13 stycken av dessa var boxer. 

 

Boxerbladet 

Helena Fredrikson 

Boxerbladet har planenligt kommit ut med 4 nummer under året. 

 

Redaktionen har växt under året och har bestått av Helena Fredriksson (redaktör), Carina Karlsson, 

Susanne Hassler, Lotta Johansson (ansvarig utgivare), Ulf Nolmark (korrekturläsare), Sandra Häg-

gander (layout LO-sidor), Linda Antonsson (fr.o.m BB4) och Tommy Dahlström (fr.o.m BB4).  
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Ett viktigt arbete i Boxerbladet görs av våra LO-skribenter. För LO-sidorna har vi använt Dropbox 

som kommunikationskanal, där Susanne Hassler har stått för kontakten med skribenterna och 

Sandra Häggander har gjort layouten. Med hjälp av Dropbox kan våra skribenter enkelt korrektur-

läsa och ändra i sina texter, vilket är positivt. Det har också varit ett lyft att ha en layoutare som 

har ansvarat för dessa sidor. 

 

Under året har vi fortsatt vårt fokus kring Boxer och hälsa med ett spondylostema (BB1) och ett 

höftledsdysplasi-tema (BB3). Båda dessa teman har blivit uppskattade och extra roligt är att HD-

temat rönte positiv uppmärksamhet hos SKKs avel och hälsa. I nummer två var  förstås temat Ati-

box i Malmö. Julnumret fick ett fokus på vår relation med boxern med bl.a. berättelser om hur det 

är att ha sin boxer med på jobbet och den gripande historien om hur den rikskände boxern Björne 

äntligen hittade hem. Numret väckte en våg av positiv respons där någon tyckte att detta nummer 

var det bästa Boxerblad vi någonsin gjort. 

Men det framkom även åsikter om att det var fel att visa en oregistrerad boxer på tidningens fram-

sida. Vi är glada över att Boxerbladet väcker intresse, för att kunna göra en bra tidning är vi är be-

roende av respons, nya idéer och inte minst medverkan från kunniga och engagerade medlemmar. 

I BB4 startade vi också ett nytt tema “Träna mot toppen”, med målet att fördjupa oss i frågan hur 

våra boxerekipage ska kunna ta sig vidare till de högre klasserna. 

 

Boxerbladets innehåll 2018 i ett urval: 

 

 

BOXERBLADET NR 1 (44 sid) 

• Framsida: Röntgenbild av spondylosdrabbad 

boxer 

• TEMA: Spondylos 

• Rapport från Boxerfullmäktige & LO-konfe-

rens i Malmö 

• Vandringspriser 

• Info inför Atibox 

• Bobs Dragskola 

• Träna inte för mycket – Rapport från tränings-

helg med Yannick Kayser 

• Prova På: Indianen – stadge/snabbhets/fokus-

övning (från Boxerskolan) 

• Släktforskarna på Miro 

• Minnesord Carl-Henrik Sporre 

BOXERBLADET NR 2 (48 sid) 

• Framsida: Atibox kollage 

• TEMA Atibox i Malmö 

• När vår boxer lämnar oss 

• BoxerQuizz 

• Reportage om svenska ekipage på Atibox 

IPO VM 

• Cirkelträning för hund 

• Farliga växer för hund 

• Minnesord Maya Beike 

 

Måluppfyllelser 

 

För ett år sedan satte vi följande mål för vårt arbete för året 2018: 

• Fortsatt förstärka redaktionen, gärna med krafter som är bra på att dra in annonser och  

 layouta 

• Fortsätta utveckla Boxerbladet till att vara en tidning för alla boxerintresserade 

• Utveckla samarbete mellan Boxerbladet, klubbens FB-sida och webbsidan 

• Utveckla samarbetet med LO-ruteskribenterna 

• Få in fler annonsörer 

• Få fler prenumeranter 
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Av dessa mål kan vi konstatera att även fast vi har lyckats förstärka redaktionen, saknar vi ännu 

nya krafter som fokuserar på annonser och layout. Med årets nummer har vi lyckats få en bra 

spridning på innehållet för att möta olika boxerintressen, med texter om klubbens föreningsarbete, 

hälsa, tävling, träning, utställning och boxerfamiljeliv.  

Samarbetet med den nya webbredaktionen har påbörjats med att lägga upp Boxerbladets  

hälsoteman och boxerskole- och dragartiklar på den nya webben. Vad gäller annonser har vi något 

mindre annonsintäkter (4850 kr) jämfört med 2017 (5400 kr). Julnumret är stadigt det nummer 

som innehåller flest annonser. Antalet prenumeranter har ökat marginellt till fyra stycken i 

december 2018. 

 

 

Förtjänsttecken och utmärkelser                                                                                                      
Eva Jacobson   

Inga förtjänsttecken har sökts under året. 

 

ATIBOX 2018 i Sverige. 

AS/Maritha Östlund-Holmsten, Anders Härnman 

Tidpunkt 26 – 27 maj 2018 

Platsen var Malmö, Ribersborgsfältet. 

 

Huvudansvariga för arrangemangets genomförande i form av projektgrupp underställd 

avdelningsstyrelsen; Anders Härnman, Maritha Östlund-Holmsten och Tommy Dahlström, från AS 

Lotta Johansson. 

CUA och ansvariga för finaltävlingarna; Elisabeth Wahlström och Anna Levin. 

Skattmästare för ATIBOX var Eva Jacobsson. Marknadsföring huvudansvar Jill Mellström. 

Utställningens bestyrelse; Kalle Johansson, Bo Wiberg, Lena Persson och Kjell Nilsson. 

Kommissarie; Tommy Dahlström. Speaker; Christian Gabler. 

Webmaster; Erik Sundberg samt sammanställare av katalogen; Tommy Dahlström, Ulrika Edgren.  

 

Huvudsponsor var Malmö Stad. 

Stora sponsorer var Royal Canin, SAS Radisson Park Inn Hotel, Porträtt & Design Sofie 

Sjöstrand, HD Gjutlegeringar AB, Svenska Kennelklubben, AGRIA Djurförsäkring, Evidensia, 

Jipotimas 

 

Det var 525 anmälda boxrar inklusive par, uppfödargrupper och individer från 30 länder. 81 

hundar var från Sverige.  492 bedömdes slutligen. 

 

Åtta domare var inbjudna. De kom från Europa, varav tre st från Skandinavien.  

Genusperspektivet var beaktat med 4 kvinnliga domare och 4 manliga; 

Alvaro Rios Izquierdo, Spanien, Mathias Wolf, Tyskland, Tetyana Bilorus, Ukraina, 

Giuseppo Marco Nugnes, Italien, Tuula Seppälä, Finland, Wenche Eikeseth, Norge, 

Ingrid Anderson, Sverige och Jozef Sûster, Slovakien. 

16 ringsekreterare tjänstgjorde. 

 

Medverkande lokalområden var ÖLO/Informationstältet, kaffehörna för medlemmar etc, 

SLO/parkering och efterstädning, lokal samordnare, ÖGLO/ring- och tältuppsättning.  

VLO/ringservice, uppsamlingsring. 

  

Det var många fantastiska funktionärer som lade ner ett stort arbete på att ATIBOX skulle kunna 

genomföras på bästa sätt. Några med ansvarsuppgifter har nämnts, men så många fler förtjänar ett 



16 

 

 

 

omnämnande. Den lilla arbetsinsatsen är lika viktig och värdefull som den lite större. Ett hundratal 

funktionärer från Boxerklubben arbetade på plats liksom med förberedelser.  

Under utställningen liksom tiden innan från mars 2017 då den officiella websidan och 

Facebooksidan lanserades var alla mycket aktiva. På webbsidan anmälde man sin hund, läste 

presentationer av domarna, bokade Gala Dinner, såg karta över utställningsområdet, bokade 

boende till specialpriser, fick nyhetsbrev mm. Sidan har haft ca 60 000 visningar sedan den 

öppnade, som mest under utställningen då vi hade mellan 5 och 6 000 visningar per dag. Siffran 

steg betydligt när vi vid lunchtid på lördagen talade om att resultaten fanns online. Störst var 

intresset från Sverige, Italien, Tyskland och Danmark. Samtliga resultat, kritiker, incheckning mm 

sköttes digitalt och publicerades i samma ögonblick det var klart, det var första gången i Atibox 

historia. 

Facebooksidan kommer ungefär samtidigt och har nära 1 300 följare, vid vissa tidpunkter som i 

maj 2017 när Atibox gick i Slovenien, i januari 2018, och under utställningen når sidan nära 3 000 

personer. 

 

Kort sammanfattning av ATIBOX World Dog Show 
ATIBOX – Association Technique Internationale du Boxer, anordnar årligen ATIBOX FH-WM, 

ATIBOX IGP-WM och ATIBOX World Boxer Show. Utställningen ansöks om tre år i förväg och 

beslutas vid Generalförsamling. Efter en presentation som visade vad Svenska Boxerklubben 

(SvB) kan erbjuda, gav övriga 34 medlemsländer Sverige sitt stöd att stå som arrangör 2018. 

 

Malmö var ett självklart val med närheten till övriga Europa.  Malmö Stad var ATIBOX största 

sponsor, utan vars engagemang ATIBOX inte hade kunnat genomföras.  

 

ATIBOX blev en hundfest av sällan skådat slag med internationell prägel. Malmö visade sig från 

sin absolut bästa sida med perfekt väder, en utställningsplats alldeles intill Öresund, med bra 

faciliteter och omgivningar. 

 

Bedömningen sker i delade färger, gult och tigrerat. Klasserna är något annorlunda än i Norden. 

För att genomföra utställningen enligt ATIBOX regler hade SvB dispens från SKK.   

 

Gräddan av Europas boxer var på plats och många tog chansen att se dem. Svenska uppfödare och 

verkligt intresserade av rasen, sågs i de fyrdubbla åskådarleden. 

Besökare kom från hela världen, bl.a. Sydafrika, liksom domare, inkl Sverige, var på plats, liksom 

ledare från de nordiska Boxerklubbarna. De fick uppleva den internationella atmosfären med 

tusentalet jublande och applåderande åskådare runt finalringen.  

Arrangemanget har fått fin kritik och från europeiskt håll talas om det kanske bästa ATIBOX 

hittills, bl.a. genom val av plats, funktionärernas vänlighet och det proffsiga genomförandet.  

 

Galadinner arrangerades av Luftkastellet, vid Öresundsbron med 270 gäster. Under middagen 

visade ATIBOX General Committé det svenska arrangörsteamet Maritha Östlund-Holmsten, 

Anders Härnman och Tommy Dahlström stor uppskattning genom att överräcka en vacker 

glasskulptur ur ATIBOX president Radim Fialas hand. De tre fick stående applåder från middagens 

deltagare.  

 

Hedersgäster vid middagen var Nils-Erik Åhmansson med fru, Bo Wiberg, Karl-Erik Johansson, 

Lena Persson och Karin Tingstedt, Malmö Stad.  

 

Ekonomiskt gjorde vi ett nollresultat. Intäkterna blev lägre än budgeterat. Kostnaderna totalt sett 

höll budget. Det finns brister i den ekonomiska redovisningen beroende på svårigheterna att rätt 

klassificera var kontanta intäkter härrör ifrån samt att det även förekom ett svinn av skänkta varor. 



17 

 

 

 

Detta har redovisats i detalj för revisorerna samt AS. 

Men det riktades också kritik mot utställningen, framförallt att det förekom dubbelhandling och 

också hur hundar sparrades mot varandra. Synpunkterna/kritiken framfördes inte på plats, däremot 

på sociala medier, främst Facebook.  

Dubbelhandling är inte tillåtet enligt FCI.s och SKK:s utställningsregler. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse skickade en reprimand angående detta, daterad 19 

juni 2018, till Svenska Boxerklubben. 

SKK:s utställningskommitté tillskrev SvB ”Skriver till er med anledning av att det inkommit en 

del kritik om ert arrangemang Atibox i Malmö. Vi har tagit del av bestyrelserapporten, skrivelsen 

från SBK, ett antal filmer, mejl och bilder som alla rör Atibox. Vi i SKKs utställningskommitté vill 

gärna få er som arrangerande rasklubbs reflektioner om arrangemanget.”  

Vid förfrågan fick vi veta att det inte fanns någon formell protest eller begäran om utredning. Vi 

lämnade en utförlig redogörelse för genomförandet av utställningen. SKK:s utställningskommitté 

tackade för en fyllig och uttömmande information och beslutade att inte vidta några ytterligare 

åtgärder i ärendet vid sitt sammanträde 12 september i år.  

 

ATIBOX 2018  Winners & Titles 

Best in Show 

Giada Dei Centurioni, Italy 

Best Male 

Sicario Rus La Fleur, Gemany/Spain 

Best Female 

Giada Dei Centurioni, Italy   

Best Junior 

Romeo D`alan Box, Spain 

 

Best Puppy 

Intensès Ironman, Sverige/Holland 

Best Baby 

Nuova Dehli Del Rolanus, Italy 

För övriga resultat hänvisas till https://boxerklubben.org/index.php/titles-list  

 

 

 

   

https://boxerklubben.org/index.php/titles-list


 

 

Lokalområdenas verksamhet 2018  

Aktivit

et 

 ÖNLO MNLO GDLO NVLO ÖLO MÖLO VLO ÖGLO SLO 

Styrelse 

möte 

Antal 4 4 4 10 9  5 7 6 

Off 

Utställn

ing* 

Antal 

vuxna/valpar 

0 0 0 1 

55/10 

1 

52/27 

1 

46/17 

1 

55/6 

1 

34/3 

1 

12/3 

Inoff 

Utställn

ing* 

Antal 

 

0 0 1 1 

3/67 

0  0 0 1 

Ext 

Beskriv

ning* 

Antal 

(boxer/annan 

ras) 

0 0 0 0 3 

3 

 1 

7 

1 1 

7 

Mental- 

test* 

Antal 

(boxer/annan 

ras) 

0 0 0 1 1 

7 

 1 

7 

0 1 

6 

MH* Antal 

(boxer/annan 

ras) 

0 0 0 0 5 

34 

 1 

7 

0 1 

5 

Lydnad 

prov* 

Antal 

(boxer/annan 

ras) 

0 0 0 0 0  1 

13 

0 0 

Medl 

möten 

Antal/delt 1 3 3 2 4  5 1/13 2/21 

Medls 

träff 

Antal delt 1 

10 

26 16 3 2  1 1 1 

Utbildn

ing  

Antal 

(deltagare 

SvB) 

1 

7 

- 0 0 0  0 0 2 

14 



 

 

LOKALOMRÅDENS STYRELSER 2018 

Övre Norrlands LO (ÖNLO) 

Ordförande:  Gunilla Forsberg 

V ordförande:  vakant   

Sekreterare:   Lena Yndestig   

Kassör:   Linn Thunlid  

Ledamot:   Åsa Öberg  

Ledamot:  vakant 

Suppleant:   Björn Boberg 

Suppleant:   Margareta Vikner 

 

Mellan Norrlands LO (MNLO)  

Ordförande   Ingrid Andreasson    

V ordförande:  Kenth Andreasson 

Kassör:   Anders Söderlund 

Sekreterare:   Lovisa Larserud 

Ledamot:   Inga Bengtsson 

Ledamot:             PerErik Sandin 

Ledamot:            Catarina Sandin 

Suppleant:   Anders Fahlén 

Suppleant:   Tobias Lundqvist 

Gävle Dala LO (GDLO)  

Ordförande:  Anette Andersson   

V ordförande:  Linnea Andersson                       

Sekreterare:   Malin Slåtteby   

Kassör:   Petra Schmidt Rehnberg  

Ledamot:   Kristin Bergström         

Ledamot:            Pia Carlberg   

Ledamot:   Theres Hanning t.o.m. 2018-11-19, då gick  

                                  Sofia Olsson in som ledamot 

Suppleant:   Lise-Lotte Kihlström t.o.m. 2018-08-20 

Suppleant:   Sofia Olsson t.o.m. 2018-11-19, gick då in som ledamot 

Närke-Värmlands LO (NVLO) 

Ordförande:   Jan Andersson     

V ordförande:  Krister Johansson 

Sekreterare:   Yvonne Fridlund-Lindqvist     

Kassör:   Ingegerd Wirén-Johansson  

Ledamot:   Åse-Britt Falch 

Ledamot:   Eva Smedjeborg 

Ledamot:   Elisabeth Andersson     

Suppleant:   Carina Åkerstedt  

Suppleant:   Sven-Einar Holmsten 

 

 

 



 

 

Östra LO (ÖLO) 

Ordförande:   Anneli Brattgård (avgick 2018-04-24) Kajsa Paulsson (invald 2018-05-29) 

V ordförande:  Vakant, Lotta Johansson (avgick 2018-04-24) 

Kassör:   Susanna Bergman (avgick 2018-04-24) Anki Rydh (invald 2018-05-29) 

Sekreterare:   Karin Brunskog 

Ledamot:   Vakant, Towe Melander (avgick 2018-04-24) 

Ledamot:   Carl Björkqvist 

Ledamot:   Viveka Aronsson (fr.o.m 2018-05-29) 

Suppleant:   Viveka Aronsson, Agneta Lundström (fr.o.m 2018-05-29)  

Suppleant:   Vakant, Anne Sternbrink (avgick 2018-04-27) 

               

Västra LO (VLO) 

Ordförande:   Malin Andersson                              

V ordförande:  Marlene Mussawir 

Kassör:   Annicka Nyberg 

Sekreterare:  Linda Antonsson                      

Ledamot:   Therese Augustsson 

Ledamot:              Merit Larsson                          

Ledamot:   Emma Silén 

Suppleant:   Lisa Miklos    

Suppleant:   Elin Sörensson 

 

Östra-Götalands LO (ÖGLO) 

Ordförande:   Emma Gavelli 

V ordförande:  Carina Bengtsson 

Sekreterare:   Anna Karlsson 

Kassör:   Jeanette Blomdahl 

Ledamot:   Mia Ljung 

Ledamot:    Elina Gustavsson 

Ledamot:   Johanna Rapp 

Suppleant:   Anna Mild Ackrell 

Suppleant:                 Cecilia Thelin         

               

Södra LO (SLO) 

Ordförande:   Ann Wanker    

V ordförande:  Gun Grysell    

Sekreterare:   Anna Levin    

Kassör:   Erik Sundberg   

Ledamot:   Natalie Andersson 

Ledamot:  Roland Olsson 

Ledamot  Amanda Persson  

Suppleant  Alexandra Bengtsson Sjösten  

Suppleant  Sara Bergstrand 

 

Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse vill avsluta verksamhetsberättelsen med att tacka 

medlemmarna för det förtroende som visats oss under året. Vi vill också rikta ett STORT TACK 

till alla som på ett eller annat sätt har engagerat sig till förmån för vår ras och vår rasklubb. 

 



 

 

Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse 

 

 

Lotta Johansson Hans Åhnström Eva Jacobsson 

Ordförande  Vice ordförande  Kassör 

 

 

 

Kristin Bergström Towe Melander  Lotta Westerlund 

Sekreterare  Ledamot  Ledamot 

 

 

 

 

Sofia Dunder         Lotta Ullid         Madeleine Winberg 

Ledamot  Suppleant           Suppleant 
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Verksamhetsplan för AS och kommittéer 2019 

Mål för Avdelningsstyrelsen(AS) 

Boxerklubbens övergripande målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och 

att främja avel av sunda, exteriört och mentalt goda hundar samt bevara och utveckla boxerns 

exteriör- och bruksegenskaper. 

Delmål för 2019. 

Varje kommitté arbeta med de specifika mål som kommittén har. Vid behov utse grupper med 

särskild kompetens för att arbeta med specifika frågor. 

Nyttja möjligheten med Lathunden för kommittéers arbete. 

Boxerträff kommer att ersättas av det Nordiska Boxerseminariet hösten 2019, värd är Svenska 

Boxerklubben.      

Utse ansvarig för att räkna ut årets vandrings- och minnespriser.  

Arbeta för att till nästa revideringsperiod av utställnings- och championatsregler; fastställt vilken 

typ av arbetsmeriter, och på vilken nivå, som är lämpliga för utställningscertifikat och championat 

för boxer.  

Förbereda presentationen av boxer vid SBKs exteriördomarkonferens 18 - 20 oktober 2019 samt 

att revidera raskompendiet under 2019. 

Utställning 

Mål 

Utveckla resultatredovisningen utifrån Atibox-konceptet och om det är tekniskt möjligt prova 

under 2019. 

Uppgifter: 

Ansöka om Boxerklubbens utställningar för 2021. 

Hantera önskemål från LO:n om ändringar av utställningar. 

Resultatredovisning till SKK Hunddata och Boxerspecialer på Boxerklubbens webbplats. 

Kommittén Avel och Hälsa 

Har till uppgift att: presentera och sprida information i avelsfrågor, samla och sammanställa 

information om rasen boxer, följa forskning och utveckling beträffande avel. 

Vid förfrågan agera diskussionspartner i avelsfrågor, bistå uppfödare, tik- och hanhundsägare med 

information, faktaunderlag och råd i avelsfrågor. 

Informera om SKKs registreringskrav och fastställda hälsoprogram. 

Informera om SvBs kravnivåer på föräldradjur för valphänvisning. 

Ansvarar för genomförandet av utbildning och information i avelsfrågor. 

Mål för 2019: 

Uppgift 

Informationskanal till nya och gamla uppfödare. 

Färdigställa utvärdering av RAS, när hjälp kan fås från SBK:s utskott avel och hälsa med 

programmet Lathunden. 
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Fortsätta uppdatering av information i avels- och hälsofrågor på Boxerklubbens hemsida. 

Fortsätta uppdatering av information för hemsidan. 

Fortsatt intensifiera information kring renal Dysplasi. 

Kartlägga knäproblematik och samla in material till framtida forskningsprojekt i samarbete med 

SKK, SLU och Agria. 

Exteriörkommittén  

Att skapa ett intresse och förståelse för exteriören. Den skall vara intressant och nödvändig för 

varje uppfödare, hanhundsägare och gemene boxerägare. Verksamheten skall väcka intresse och 

förståelse för exteriöra frågor hos alla uppfödare. 

 

Övergripande målsättning är att verksamheten skall väcka intresse och kunskap av boxerns 

exteriör hos uppfödare och andra intresserade. 

Arbeta för att boxern får ett eget exteriörprotokoll, så vi har möjlighet att kunna utvärdera SRD-

punkterna. 

 

Exteriördel och SRD ska behandlas och vara återkommande på BoxerTräffarna. 

Revidering av raskompendiet inför domarkonferensen 2019. 

 

Prov och tävlingskommitté  

Uppgifter: 

Att 

Varje år sammanställa LO:s program för Kornings- och Mentalbeskrivning, presentera detta för AS 

samt informera genom BB och hemsidan. 

Ansvara för att uppgifter för bedömning av ansökningar om Sv. Boxerklubbens diplom och 

statyetter registreras och uppdateras. 

Upprätta underlag, i samarbete med AS, för utdelning av Sv. Boxerklubbens diplom och statyetter. 

Bevaka och informera och svara på frågor rörande mentalbeskrivning. 

Fungera som remissinstans i frågor rörande mentalbeskrivning. 

Bevaka de frågor rörande prov och tävling som uppkommer. 

Mål: 

Att 

Öka antalet mentalbeskrivna hundar inom rasen boxer. 

Detta uppnår vi genom: 

Att 

Informera uppfödare och ägare av boxer om vikten av att mentalbeskriva sina hundar. Detta sker 

via uppfödarträffar och riktad information. 

Boxer-SM 
Att arrangera BoxerSM som attraherar Boxerklubbens medlemmar till att deltaga, som håller en 

internationell standard samt bidrar till att öka intresset för boxern som ras. 

Uppgifter: 

Arrangera utställning, lydnads, bruks och IPO/BSL-tävlingar i samarbete med lokala BH Klubbar. 

Arrangera Kamratfest. Utveckla invigningen, prisutdelningen, avslutningen och kamratfesten. 
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Boxerläger 

Boxerläger 2019 arrangeras 14-20 juli på Tånga Hed i Vårgårda. Det kommer att finnas tio 

grupper; IGP, spår, sök, lydnad/uppletande samt den populära äventyrsgruppen. En intressant 

föreläsning planeras någon av kvällarna liksom den traditionella Boscarsgalan på torsdagskvällen. 

I Boxerlägerkommittén 2019 ingår Cecilia Thelin och Agneta Lundström. 

Boxerbladet 

Redaktionens mål för Boxerbladet 2019 är: 

• Förstärka redaktionen med en eller fler som kan layout 

• Fortsätta utveckla Boxerbladet till att vara en tidning för alla boxerintresserade 

• Utveckla samarbete mellan Boxerbladet, klubbens FB-sida och webbsidan 

• Få in fler annonsörer 

• Få fler prenumeranter 

 

Under året planerar vi att 

• Ha ett TEMA om Boxerklubbens uppfödare under tre nummer med nya, blivande och erfarna uppfö-

dare 

• Utöka rapporteringen kring hälsostatistik 

• Fortsätta temat “Träna mot toppen” som ställer frågan hur vi ska få fler boxerekipage i de högre 

klasserna 

• Få domare, erfarna uppfödare och veterinärer att dela med sig av sina observationer, erfarenheter och 

synpunkter om rasens utveckling 

• Få med episoder och erfarenheter, upplevda och skildrade av vanliga boxerägare  

• Bidra med mer kunskap/information om boxers färger och färgnedärvning, inklusive vita boxer. 

 

 

VERKSAMHETSPLAN PR- & INFO 

PR- & Infokommittén och hela Boxerklubben har ett väldigt viktigt arbete framför sig. Hur ska vi 

arbeta för att behålla våra medlemmar och locka nya? Vad kan Boxerklubben erbjuda och hur ska 

vi berätta om det? Våra förslag för PR- & info-kommitténs arbete under 2019: 

 

Bli fler i PR- & Info-kommittén så att vi kan arbeta mer aktivt  
Jobba kreativt kring frågan om hur vi ska behålla och locka nya medlemmar 
Färdigställa Valpinfon som ska berätta om Boxerklubben och delas ut till nya valpköpare 
Göra en Boxerkalender 2020 

Ta fram profilkläder 
 

Webbplatsen 

Huvudmål 

Vi ska ha brukshundsfärens bästa webbplats 

Delmål: 

·Ansvariga kontaktpersoner (avseende informationen) är utsedda för alla delar av 

webbplatsen, dvs alla artiklar ska kunna anses ha en "ansvarig ägare" 

·Det har skapats en "redaktionskommitté" vars uppgift är att driva webbplatsens utveckling 

framåt. 

·En webmaster är utsedd 
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Kommittén för förtjänsttecken och utmärkelser 

Mål: 

Verka för att våra LO skickar in ett flertal ansökningar från respektive område för ansökan om 

förtjänsttecken. 

Uppgifter 

Att i god tid skicka ut material och underlag till alla LO. Detta görs tidigast i augusti och senast i 

september månad. Det ger varje LO gott om tid till att ansöka om förtjänsttecken, som sen ska vara 

kommittén tillhanda senast 30 november. Utdelning av förtjänsttecken sker på BF. 

 

 

Verksamhetsöversikt 2019 

Officiella utställningar 2019 (med reservation för eventuella ändringar) 

         Datum Arrangör                 Ort                       Domare 

19-03-09 GDLO Smedjebacken Kirsi Tevalin, Finland 

19-05-01 NVLO Örebro Hans Åhnström 

19-06-09 VLO  Lerum Lisa Molin 

19-06-16 SLO Bjuv Wenche Eikeseth, Norge 

19-07-06 MNLO Sundsvall  

19-08-11 SM Vårgårda Ivana Ilic, Serbien, Ioana Milea, Rumänien 

19-08-31 ÖLO Södertälje Ralf Brinkman, Tyskland 
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Valberedningens förslag till Svenska Boxerklubbens Fullmäktige 2019. 

 
Valberedningens förslag till styrelse till Svenska Boxerklubben 

Ordförande          Lotta Johansson       omval 1 år 

Vice ordförande  Hans Åhnström   kvarstår 1 år 

Kassör                 Magnus Adrian nyval 2 år 

Sekreterare          Kristin Bergström kvarstår 1 år 

Ledamot              Sofia Dunder        omval 2 år 

Ledamot              Anders Fahlén      fyllnadsval 1 år 

Ledamot              Git Jonare             omval 2 år 

Suppleant            Lotta Ullid             omval 2 år 

Suppleant            Madeleine Winberg  kvarstår 1 år 

  

Revisor    Mats Ohlson               nyval 1 år 

Revisor  Mikael Pålblad           nyval 1 år 

Revisorssuppleant Lola Södergård           omval 1 år 

Revisorssuppleant Eva Jacobsson            nyval 1 år 

  

Valberedningen 26 februari 2019 Erica Blomberg 

 

 

Förberedande valberedningens förslag. 

Den förberedande valberedningskommitténs förslag till Valberedning att verka inom Svenska 

Boxerklubben 2019 

 

Sammankallande: 

Elisabeth Wahlström Kvarstår 1 år 

 

Ledamöter: 

Peter Burland Nyval 2 år 

Cecilia Borgljung Nyval 1 år 
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APPENDIX 1 – 9 på följande sidor: 

 



Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2019-01-22 19:44
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

3011  Baby, Puppy class 29 589,56 29 589,56 0,00 

3012  Junior class 31 883,09 31 883,09 711,00 

3013  Young Dog class 49 101,10 49 101,10 730,91 

3014  Intermediate 46 022,08 46 022,08 711,00 

3015  Open class 58 791,77 58 791,77 1 442,33 

3016  Champion class 51 355,56 51 355,56 731,67 

3017  Working class 47 714,08 47 714,08 0,00 

3018  Veteran class 10 072,47 10 072,47 0,00 

3019  Uppfödar- och avelsklass 3 109,71 3 109,71 0,00 

3021  SM, deltagaravgift utställning 0,00 0,00 35 315,00 

3022  SM, deltagaravgift utställning, inofficiell 0,00 0,00 180,00 

3031  SM, Deltagaravgift bruks 0,00 0,00 6 300,00 

3032  SM, Deltagaravgift lydnad 0,00 0,00 5 785,00 

3034  Deltagaravgift kamratfest 95 603,05 95 603,05 26 700,00 

3036  Lotteriintäkter 6 956,00 6 956,00 0,00 

3037  SM annonsintäkter 0,00 0,00 700,00 

3038  SM katalogförsäljning 0,00 0,00 100,00 

3041  deltagaravgift uppfödarträff 23 090,00 23 090,00 27 100,00 

3042  deltagaravgift boxerläger 299 900,00 299 900,00 292 270,00 

3043  deltagaravgift exteriörbedömning 0,00 0,00 1 350,00 

3051  Övrig försäljning 32 527,00 32 527,00 47 517,75 

3061  Försäljning förlagsartiklar 38 600,00 38 600,00 48 738,12 

3062  Fsg Annonser 5 216,93 5 216,93 2 300,00 

3071  Boxerbladet, försäljning 5 570,00 5 570,00 4 865,00 

3110  Uppställning av husbil och husvagn (ATIBOX) 8 638,47 8 638,47 0,00 

3114  Programförsäljning (ATIBOX) 29 120,30 29 120,30 0,00 

Summa verksamhetsintäkter 872 861,17 872 861,17 503 547,78

Försäljningsintäkter

3560  Sponsring (ATIBOX) 344 778,69 344 778,69 0,00 

3680  Öresutjämning 0,00 0,00 -13,36 

3740  Öresutjämning 1,00 1,00 0,00 

Summa försäljningsintäkter 344 779,69 344 779,69 -13 ,36

Övriga intäkter

3900  Medlemsavgifter 179 535,00 179 535,00 182 330,00 

3905  Uppfödarregistret 200,00 200,00 200,00 

3989  Övriga bidrag 16 650,00 16 650,00 16 289,00 

3990  Övr ersättn och intäkter 41 495,00 41 495,00 12 453,89 

3999  Påminnelseavgift 0,00 0,00 1 230,00 

Summa övriga intäkter 237 880,00 237 880,00 212 502,89

Summa intäkter 1 455 520,86 1 455 520,86 716 037,31

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

4010  Inköp material och varor -3 925,90 -3 925,90 -18 847,34 

4020  Ínköp fsg mtrl -11 245,00 -11 245,00 0,00 

4021  Inköp av priser/rosetter -3 011,00 -3 011,00 -2 440,00 

4072  Annons -1 050,00 -1 050,00 0,00 

Sida 1(3)

https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3012&toacct=3012&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3014&toacct=3014&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3015&toacct=3015&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3016&toacct=3016&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3017&toacct=3017&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3018&toacct=3018&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3019&toacct=3019&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3021&toacct=3021&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3022&toacct=3022&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3031&toacct=3031&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3032&toacct=3032&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3034&toacct=3034&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3036&toacct=3036&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3037&toacct=3037&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3038&toacct=3038&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3041&toacct=3041&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3042&toacct=3042&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3043&toacct=3043&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3051&toacct=3051&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3061&toacct=3061&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3062&toacct=3062&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3071&toacct=3071&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3110&toacct=3110&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

4220  Logi ATI Presidium (ATIBOX) -11 585,00 -11 585,00 0,00 

4224  Tryckning av program (ATIBOX) -21 170,00 -21 170,00 0,00 

4226  Priser, medaljer (ATIBOX) -65 171,71 -65 171,71 0,00 

4230  Avgift per hund och dag (ATIBOX Tyskland) -10 919,48 -10 919,48 0,00 

4232  Domare Hotell fredag - måndag (ATIBOX) -15 915,00 -15 915,00 0,00 

4234  Domare mat fredag, lördag, söndag (ATIBOX) -5 820,00 -5 820,00 0,00 

4236  Domare resor kontinenten (ATIBOX) -15 770,00 -15 770,00 0,00 

4238  Domare resor Norden (ATIBOX) -5 795,00 -5 795,00 0,00 

4239  Domare ersättning (ATIBOX) -15 200,00 -15 200,00 0,00 

4240  Ringsekreterare hotell fredag - söndag (ATIBOX) -15 415,00 -15 415,00 0,00 

4244  Ringsekreterare resor (ATIBOX) -5 561,00 -5 561,00 0,00 

4246  Ringsekreterare arvode (ATIBOX) -24 000,00 -24 000,00 0,00 

4247  Tolkar resa och mat (ATIBOX) -2 151,00 -2 151,00 0,00 

4248  Boende funktionärer First Camp (ATIBOX) -1 761,20 -1 761,20 0,00 

Summa verksamhetskostnader -235 466,29 -235 466,29 -21 287,34

Övriga externa kostnader

5010  Lokalhyra -15 200,00 -15 200,00 -17 730,00 

5015  Kamratfesten inköp etc -167 094,00 -167 094,00 -15 260,00 

5022  Hyra högtalaranläggning (ATIBOX) -22 228,66 -22 228,66 0,00 

5028  Hyra av tält, bord och stolar -252 623,50 -252 623,50 0,00 

5029  Nummerlappar 600 st (ATIBOX) -23 331,00 -23 331,00 0,00 

5050  Lokaltillbehör hyrd lokal -2 200,00 -2 200,00 -3 950,00 

5090  Övr kostnader hyrd lokal -16 844,00 -16 844,00 0,00 

5200  Tryckerikostnad -131 452,93 -131 452,93 -154 245,50 

5410  Förbrukningsmtrl -8 489,99 -8 489,99 -14 080,70 

5415  Material aktiviteter -6 709,00 -6 709,00 -21 975,50 

5420  Programvaror -1 365,00 -1 365,00 -2 703,00 

5515  Möteskostnader lokal etc 0,00 0,00 -420,00 

5650  Utbildning 0,00 0,00 -3 400,00 

5680  Aktivitetskostn lydn -1 103,00 -1 103,00 0,00 

5684  Aktivitetskostn IPO -1 020,00 -1 020,00 -3 000,00 

5685  Aktivietetkostn utställn -6 043,00 -6 043,00 -7 377,00 

5686  Aktivietetskostn bruks 0,00 0,00 -7 194,00 

5687  Aktivitetskostn läger -69 947,54 -69 947,54 -67 191,43 

5810  Resekostnader -36 490,00 -36 490,00 -46 146,70 

5830  Kost o logi -91 679,50 -91 679,50 -89 002,00 

5835  Läger kost o logi -208 364,00 -208 364,00 -208 928,00 

5850  Konferenser etc -5 501,00 -5 501,00 -1 519,00 

5910  Gåvor -10 269,30 -10 269,30 -2 988,20 

5911  Minnesgåva 0,00 0,00 -300,00 

5950  Marknadsföring -2 440,00 -2 440,00 -10 784,00 

5955  Reklamtrycksaker 0,00 0,00 -1 950,00 

5960  Priser tävl / utställn -4 434,05 -4 434,05 -6 972,80 

5990  Övriga kostnader 5xxx -21 375,00 -21 375,00 -4 991,80 

5992  Monterkostnad -1 587,80 -1 587,80 0,00 

6110  Kontorsmaterial -3 576,00 -3 576,00 -239,90 

6112  Hemsida -1 980,75 -1 980,75 -1 462,00 

6212  Kostnader telefon -633,00 -633,00 0,00 

6230  Datakommunikation -140,00 -140,00 -708,00 

6250  Porto -29 228,07 -29 228,07 -12 078,50 
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2019-01-22 19:44
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

6310  Företagsförsäkringar -5 414,00 -5 414,00 -5 615,00 

6505  Stambokf/adm avg MH/MT -175,00 -175,00 -785,00 

6510  Stambokföringsavg -15 750,00 -15 750,00 -16 065,00 

6512  Tävlingsanm SBKavg 600,00 600,00 1 350,00 

6515  Hunddata -960,00 -960,00 -5 640,00 

6560  medlemsavgift ATIBOX -2 000,92 -2 000,92 -1 906,70 

6570  Bankkostnader -3 231,20 -3 231,20 -2 303,20 

6590  Utbildning -1 517,00 -1 517,00 0,00 

6990  Övriga kostnader -10 921,00 -10 921,00 23 253,00 

Summa övriga externa kostnader -1 182 719,21 -1 182 719,21 -714 309,93

Summa kostnader -1 418 185,50 -1 418 185,50 -735 597,27

Verksamhetens över-/underskott 37 335,36 37 335,36 -19 559,96

Över-/underskott efter finansiella poster 37 335,36 37 335,36 -19 559,96

Årets över-/underskott

8999  Redovisat resultat 0,00 0,00 19 559,96 

Summa årets över-/underskott 0,00 0,00 19 559,96

BERÄKNAT RESULTAT 37 335,36 37 335,36 0,00
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 20 - 
Avdelningsstyrelsen 

Utskrivet 2019-01-22 19:45
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Försäljningsintäkter

3680  Öresutjämning 0,00 0,00 -13,36 

Summa försäljningsintäkter 0,00 0,00 -13 ,36

Övriga intäkter

3900  Medlemsavgifter -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 

Summa övriga intäkter -1  200,00 -1  200,00 -1  200,00

Summa intäkter -1  200,00 -1  200,00 -1  213,36

KOSTNADER

Övriga externa kostnader

5200  Tryckerikostnad -3 850,00 -3 850,00 0,00 

5420  Programvaror -1 365,00 -1 365,00 -2 703,00 

5810  Resekostnader -8 068,00 -8 068,00 -17 178,50 

5830  Kost o logi -5 838,00 -5 838,00 -10 171,00 

5850  Konferenser etc -4 221,00 -4 221,00 -1 519,00 

5910  Gåvor -400,00 -400,00 -299,00 

5911  Minnesgåva 0,00 0,00 -300,00 

5950  Marknadsföring 0,00 0,00 -6 000,00 

5960  Priser tävl / utställn -4 434,05 -4 434,05 0,00 

6110  Kontorsmaterial -499,00 -499,00 -239,90 

6212  Kostnader telefon -633,00 -633,00 0,00 

6230  Datakommunikation -140,00 -140,00 -708,00 

6250  Porto -90,00 -90,00 -135,00 

6310  Företagsförsäkringar -5 414,00 -5 414,00 -5 615,00 

6515  Hunddata -960,00 -960,00 -5 640,00 

6560  medlemsavgift ATIBOX -2 000,92 -2 000,92 -1 906,70 

6570  Bankkostnader -2 501,70 -2 501,70 -2 303,20 

6990  Övriga kostnader 0,00 0,00 23 553,00 

Summa övriga externa kostnader -40 414,67 -40 414,67 -31 165,30

Summa kostnader -40 414,67 -40 414,67 -31 165,30

Verksamhetens över-/underskott -41 614,67 -41 614,67 -32 378,66

Över-/underskott efter finansiella poster -41 614,67 -41 614,67 -32 378,66

BERÄKNAT RESULTAT -41 614,67 -41 614,67 -32 378,66
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 21 - ATIBOX 

Utskrivet 2019-01-22 19:46
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

3011  Baby, Puppy class 29 589,56 29 589,56 0,00 

3012  Junior class 31 883,09 31 883,09 711,00 

3013  Young Dog class 49 101,10 49 101,10 730,91 

3014  Intermediate 46 022,08 46 022,08 711,00 

3015  Open class 58 791,77 58 791,77 1 442,33 

3016  Champion class 51 355,56 51 355,56 731,67 

3017  Working class 47 714,08 47 714,08 0,00 

3018  Veteran class 10 072,47 10 072,47 0,00 

3019  Uppfödar- och avelsklass 3 109,71 3 109,71 0,00 

3034  Deltagaravgift kamratfest 95 603,05 95 603,05 0,00 

3036  Lotteriintäkter 4 716,00 4 716,00 0,00 

3051  Övrig försäljning 14 059,00 14 059,00 0,00 

3061  Försäljning förlagsartiklar 1 500,00 1 500,00 0,00 

3062  Fsg Annonser 4 366,93 4 366,93 0,00 

3110  Uppställning av husbil och husvagn (ATIBOX) 8 638,47 8 638,47 0,00 

3114  Programförsäljning (ATIBOX) 29 120,30 29 120,30 0,00 

Summa verksamhetsintäkter 485 643,17 485 643,17 4 326,91

Försäljningsintäkter

3560  Sponsring (ATIBOX) 344 778,69 344 778,69 0,00 

Summa försäljningsintäkter 344 778,69 344 778,69 0,00

Övriga intäkter

3990  Övr ersättn och intäkter 0,00 0,00 18,89 

Summa övriga intäkter 0,00 0,00 18,89

Summa intäkter 830 421,86 830 421,86 4 345,80

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

4010  Inköp material och varor -750,00 -750,00 0,00 

4020  Ínköp fsg mtrl -11 245,00 -11 245,00 0,00 

4072  Annons -1 050,00 -1 050,00 0,00 

4220  Logi ATI Presidium (ATIBOX) -11 585,00 -11 585,00 0,00 

4224  Tryckning av program (ATIBOX) -21 170,00 -21 170,00 0,00 

4226  Priser, medaljer (ATIBOX) -65 171,71 -65 171,71 0,00 

4230  Avgift per hund och dag (ATIBOX Tyskland) -10 919,48 -10 919,48 0,00 

4232  Domare Hotell fredag - måndag (ATIBOX) -15 915,00 -15 915,00 0,00 

4234  Domare mat fredag, lördag, söndag (ATIBOX) -5 820,00 -5 820,00 0,00 

4236  Domare resor kontinenten (ATIBOX) -15 770,00 -15 770,00 0,00 

4238  Domare resor Norden (ATIBOX) -5 795,00 -5 795,00 0,00 

4239  Domare ersättning (ATIBOX) -15 200,00 -15 200,00 0,00 

4240  Ringsekreterare hotell fredag - söndag (ATIBOX) -15 415,00 -15 415,00 0,00 

4244  Ringsekreterare resor (ATIBOX) -5 561,00 -5 561,00 0,00 

4246  Ringsekreterare arvode (ATIBOX) -24 000,00 -24 000,00 0,00 

4247  Tolkar resa och mat (ATIBOX) -2 151,00 -2 151,00 0,00 

4248  Boende funktionärer First Camp (ATIBOX) -1 761,20 -1 761,20 0,00 

Summa verksamhetskostnader -229 279,39 -229 279,39 0,00

Övriga externa kostnader
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 21 - ATIBOX 

Utskrivet 2019-01-22 19:46
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

5015  Kamratfesten inköp etc -167 094,00 -167 094,00 0,00 

5022  Hyra högtalaranläggning (ATIBOX) -22 228,66 -22 228,66 0,00 

5028  Hyra av tält, bord och stolar -252 623,50 -252 623,50 0,00 

5029  Nummerlappar 600 st (ATIBOX) -23 331,00 -23 331,00 0,00 

5090  Övr kostnader hyrd lokal -4 344,00 -4 344,00 0,00 

5410  Förbrukningsmtrl -2 022,11 -2 022,11 0,00 

5415  Material aktiviteter -5 840,00 -5 840,00 -5 980,00 

5515  Möteskostnader lokal etc 0,00 0,00 -420,00 

5685  Aktivietetkostn utställn -3 950,00 -3 950,00 -1 400,00 

5810  Resekostnader -15 264,00 -15 264,00 -5 678,00 

5830  Kost o logi -49 475,80 -49 475,80 -1 855,00 

5910  Gåvor -8 929,30 -8 929,30 0,00 

5950  Marknadsföring 0,00 0,00 -4 189,00 

5955  Reklamtrycksaker 0,00 0,00 -1 950,00 

5990  Övriga kostnader 5xxx -21 375,00 -21 375,00 0,00 

6110  Kontorsmaterial -3 077,00 -3 077,00 0,00 

6112  Hemsida 0,00 0,00 -119,00 

6250  Porto -657,00 -657,00 0,00 

6510  Stambokföringsavg -14 000,00 -14 000,00 0,00 

6570  Bankkostnader -729,50 -729,50 0,00 

Summa övriga externa kostnader -594 940,87 -594 940,87 -21 591,00

Summa kostnader -824 220,26 -824 220,26 -21 591,00

Verksamhetens över-/underskott 6 201,60 6 201,60 -17 245,20

Över-/underskott efter finansiella poster 6 201,60 6 201,60 -17 245,20

BERÄKNAT RESULTAT 6 201,60 6 201,60 -17 245,20
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 32 - Avel o Hälsa 

Utskrivet 2019-01-22 19:50
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Övriga intäkter

3905  Uppfödarregistret 200,00 200,00 200,00 

Summa övriga intäkter 200,00 200,00 200,00

Summa intäkter 200,00 200,00 200,00

KOSTNADER

Övriga externa kostnader

5810  Resekostnader 0,00 0,00 -555,00 

5830  Kost o logi 0,00 0,00 -1 500,00 

Summa övriga externa kostnader 0,00 0,00 -2  055,00

Summa kostnader 0,00 0,00 -2  055,00

Verksamhetens över-/underskott 200,00 200,00 -1  855,00

Över-/underskott efter finansiella poster 200,00 200,00 -1  855,00

BERÄKNAT RESULTAT 200,00 200,00 -1  855,00
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 23 - Boxerbladet 

Utskrivet 2019-01-22 19:48
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

3061  Försäljning förlagsartiklar 1 660,00 1 660,00 290,00 

3062  Fsg Annonser 850,00 850,00 2 300,00 

3071  Boxerbladet, försäljning 5 570,00 5 570,00 4 865,00 

Summa verksamhetsintäkter 8 080,00 8 080,00 7 455,00

Summa intäkter 8 080,00 8 080,00 7 455,00

KOSTNADER

Övriga externa kostnader

5200  Tryckerikostnad -83 302,93 -83 302,93 -133 196,50 

5990  Övriga kostnader 5xxx 0,00 0,00 -649,80 

6250  Porto -27 991,07 -27 991,07 -7 347,00 

Summa övriga externa kostnader -111 294,00 -111 294,00 -141 193,30

Summa kostnader -111 294,00 -111 294,00 -141 193,30

Verksamhetens över-/underskott -103 214,00 -103 214,00 -133 738,30

Över-/underskott efter finansiella poster -103 214,00 -103 214,00 -133 738,30

BERÄKNAT RESULTAT -103 214,00 -103 214,00 -133 738,30
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 22 - 
Boxerfullmäktige 

Utskrivet 2019-01-22 19:46
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Övriga intäkter

3990  Övr ersättn och intäkter 0,00 0,00 -2 805,00 

Summa övriga intäkter 0,00 0,00 -2  805,00

Summa intäkter 0,00 0,00 -2  805,00

KOSTNADER

Övriga externa kostnader

5010  Lokalhyra -6 000,00 -6 000,00 0,00 

5200  Tryckerikostnad -4 938,00 -4 938,00 -3 063,00 

5810  Resekostnader -10 718,00 -10 718,00 -1 517,00 

5830  Kost o logi -5 217,00 -5 217,00 -21 140,00 

5910  Gåvor -940,00 -940,00 -1 723,00 

Summa övriga externa kostnader -27 813,00 -27 813,00 -27 443,00

Summa kostnader -27 813,00 -27 813,00 -27 443,00

Verksamhetens över-/underskott -27 813,00 -27 813,00 -30 248,00

Över-/underskott efter finansiella poster -27 813,00 -27 813,00 -30 248,00

BERÄKNAT RESULTAT -27 813,00 -27 813,00 -30 248,00
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 42 - Boxerläger 

Utskrivet 2019-01-22 19:52
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

3042  deltagaravgift boxerläger 299 900,00 299 900,00 292 270,00 

3051  Övrig försäljning 17 718,00 17 718,00 11 840,00 

Summa verksamhetsintäkter 317 618,00 317 618,00 304 110,00

Övriga intäkter

3989  Övriga bidrag 6 650,00 6 650,00 6 289,00 

Summa övriga intäkter 6 650,00 6 650,00 6 289,00

Summa intäkter 324 268,00 324 268,00 310 399,00

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

4010  Inköp material och varor -3 013,00 -3 013,00 -7 501,65 

Summa verksamhetskostnader -3  013,00 -3  013,00 -7  501,65

Övriga externa kostnader

5010  Lokalhyra -9 200,00 -9 200,00 -6 000,00 

5050  Lokaltillbehör hyrd lokal -2 200,00 -2 200,00 -1 450,00 

5410  Förbrukningsmtrl -6 467,88 -6 467,88 -5 442,60 

5687  Aktivitetskostn läger -69 947,54 -69 947,54 -67 191,43 

5835  Läger kost o logi -208 364,00 -208 364,00 -208 928,00 

6590  Utbildning -1 517,00 -1 517,00 0,00 

Summa övriga externa kostnader -297 696,42 -297 696,42 -289 012,03

Summa kostnader -300 709,42 -300 709,42 -296 513,68

Verksamhetens över-/underskott 23 558,58 23 558,58 13 885,32

Över-/underskott efter finansiella poster 23 558,58 23 558,58 13 885,32

BERÄKNAT RESULTAT 23 558,58 23 558,58 13 885,32
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 31 - Exteriör 

Utskrivet 2019-01-22 19:49
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Summa intäkter 0,00 0,00 0,00

KOSTNADER

Övriga externa kostnader

6510  Stambokföringsavg -245,00 -245,00 0,00 

Summa övriga externa kostnader -245 ,00 -245 ,00 0,00

Summa kostnader -245 ,00 -245 ,00 0,00

Verksamhetens över-/underskott -245 ,00 -245 ,00 0,00

Över-/underskott efter finansiella poster -245 ,00 -245 ,00 0,00

BERÄKNAT RESULTAT -245 ,00 -245 ,00 0,00
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 27 - Medlem 

Utskrivet 2019-01-22 19:49
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Övriga intäkter

3900  Medlemsavgifter 180 735,00 180 735,00 183 530,00 

Summa övriga intäkter 180 735,00 180 735,00 183 530,00

Summa intäkter 180 735,00 180 735,00 183 530,00

KOSTNADER

Summa kostnader 0,00 0,00 0,00

Verksamhetens över-/underskott 180 735,00 180 735,00 183 530,00

Över-/underskott efter finansiella poster 180 735,00 180 735,00 183 530,00

BERÄKNAT RESULTAT 180 735,00 180 735,00 183 530,00
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 33 - Mental 

Utskrivet 2019-01-22 19:50
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Summa intäkter 0,00 0,00 0,00

KOSTNADER

Övriga externa kostnader

6505  Stambokf/adm avg MH/MT -175,00 -175,00 -315,00 

6510  Stambokföringsavg 0,00 0,00 -2 940,00 

Summa övriga externa kostnader -175 ,00 -175 ,00 -3  255,00

Summa kostnader -175 ,00 -175 ,00 -3  255,00

Verksamhetens över-/underskott -175 ,00 -175 ,00 -3  255,00

Över-/underskott efter finansiella poster -175 ,00 -175 ,00 -3  255,00

BERÄKNAT RESULTAT -175 ,00 -175 ,00 -3  255,00
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 35 - PR/info 

Utskrivet 2019-01-22 19:51
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

3061  Försäljning förlagsartiklar 35 390,00 35 390,00 48 448,12 

Summa verksamhetsintäkter 35 390,00 35 390,00 48 448,12

Summa intäkter 35 390,00 35 390,00 48 448,12

KOSTNADER

Övriga externa kostnader

5200  Tryckerikostnad -11 725,00 -11 725,00 -13 756,00 

5810  Resekostnader -481,00 -481,00 0,00 

5850  Konferenser etc -1 280,00 -1 280,00 0,00 

5950  Marknadsföring -1 440,00 -1 440,00 -595,00 

5992  Monterkostnad -1 587,80 -1 587,80 0,00 

6112  Hemsida -1 980,75 -1 980,75 -1 343,00 

6250  Porto -490,00 -490,00 -4 450,50 

Summa övriga externa kostnader -18 984,55 -18 984,55 -20 144,50

Summa kostnader -18 984,55 -18 984,55 -20 144,50

Verksamhetens över-/underskott 16 405,45 16 405,45 28 303,62

Över-/underskott efter finansiella poster 16 405,45 16 405,45 28 303,62

BERÄKNAT RESULTAT 16 405,45 16 405,45 28 303,62
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Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 25 - Tävling 

Utskrivet 2019-01-22 19:48
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

3043  deltagaravgift exteriörbedömning 0,00 0,00 150,00 

3061  Försäljning förlagsartiklar 50,00 50,00 0,00 

Summa verksamhetsintäkter 50,00 50,00 150,00

Övriga intäkter

3990  Övr ersättn och intäkter 500,00 500,00 0,00 

Summa övriga intäkter 500,00 500,00 0,00

Summa intäkter 550,00 550,00 150,00

KOSTNADER

Övriga externa kostnader

5415  Material aktiviteter -869,00 -869,00 0,00 

5680  Aktivitetskostn lydn -1 103,00 -1 103,00 0,00 

5684  Aktivitetskostn IPO -1 020,00 -1 020,00 0,00 

5950  Marknadsföring -1 000,00 -1 000,00 0,00 

5960  Priser tävl / utställn 0,00 0,00 -2 277,80 

6512  Tävlingsanm SBKavg 600,00 600,00 0,00 

6990  Övriga kostnader -1 250,00 -1 250,00 0,00 

Summa övriga externa kostnader -4  642,00 -4  642,00 -2  277,80

Summa kostnader -4  642,00 -4  642,00 -2  277,80

Verksamhetens över-/underskott -4  092,00 -4  092,00 -2  127,80

Över-/underskott efter finansiella poster -4  092,00 -4  092,00 -2  127,80

BERÄKNAT RESULTAT -4 092,00 -4  092,00 -2  127,80

Sida 1(1)

https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3043&toacct=3043&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=25&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3061&toacct=3061&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=25&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3990&toacct=3990&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=25&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5415&toacct=5415&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=25&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5680&toacct=5680&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=25&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5684&toacct=5684&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=25&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5950&toacct=5950&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=25&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5960&toacct=5960&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=25&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6512&toacct=6512&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=25&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6990&toacct=6990&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=25&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


Sv Boxerklubben
879000-4595
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Kostnadsställe 41 - Uppfödarträff 

Utskrivet 2019-01-22 19:51
Senaste vernr A 1347 B 46 C 47 

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

3041  deltagaravgift uppfödarträff 23 090,00 23 090,00 27 100,00 

Summa verksamhetsintäkter 23 090,00 23 090,00 27 100,00

Övriga intäkter

3989  Övriga bidrag 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Summa övriga intäkter 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Summa intäkter 33 090,00 33 090,00 37 100,00

KOSTNADER

Övriga externa kostnader

5090  Övr kostnader hyrd lokal -12 500,00 -12 500,00 0,00 

5410  Förbrukningsmtrl 0,00 0,00 -84,00 

5650  Utbildning 0,00 0,00 -3 400,00 

5810  Resekostnader 0,00 0,00 -2 514,00 

5830  Kost o logi -25 381,70 -25 381,70 -39 371,00 

5910  Gåvor 0,00 0,00 -328,50 

Summa övriga externa kostnader -37 881,70 -37 881,70 -45 697,50

Summa kostnader -37 881,70 -37 881,70 -45 697,50

Verksamhetens över-/underskott -4  791,70 -4  791,70 -8  597,50

Över-/underskott efter finansiella poster -4  791,70 -4  791,70 -8  597,50

BERÄKNAT RESULTAT -4 791,70 -4  791,70 -8  597,50

Sida 1(1)

https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3041&toacct=3041&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=41&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3989&toacct=3989&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=41&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5090&toacct=5090&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=41&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5410&toacct=5410&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=41&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5650&toacct=5650&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=41&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5810&toacct=5810&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=41&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5830&toacct=5830&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=41&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=49d175b0fb6d46979ee0d0a01b6a2b2f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5910&toacct=5910&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=41&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


AS Budget 2019
Budget 2019 utfall2018 utfall 2017 utfall 2016

AS Intäkter 0 0 0 0

Kostnader -43450 -37125 -32931 -44617

Resultat -43450 -37125 -32931 -44617

BF Intäkter 0 0 0 0

Kostnader -26100 -26193 -27443 -30887

Resultat -26100 -26193 -27443 -30887

BB Intäkter 10000 10980 7455 7620

Kostnader -140000 -138931 -141193 -145328

Resultat -130000 -127951 -133738 -137708

Medlem* Intäkter 175000 171555 183530 185650

Kostnader 0 0 0 -5260

Resultat 175000 171555 183530 180390

SM** Intäkter 109500 829586 110808 124338

Kostnader -111800 -824220 -122234 -115237

Resultat -2300 5366 -11426 9101

BL Intäkter 303000 324268 310399 314881

Kostnader -294600 -300709 -296514 -283970

Resultat 8400 23559 13885 30911

Uppfödarträff*** Intäkter 78000 33090 37100 44541

Kostnader -68000 -37882 -45698 -56216

Resultat 10000 -4792 -8598 -11675

Exteriör**** Intäkter 8000 0 0 0

Kostnader -11000 0 0 -1500

Resultat -3000 0 0 -1500

PR/Info Intäkter 35000 35390 48448 40675

Kostnader -15500 -18985 -20145 -32168

Resultat 19500 16405 28303 8507

Mental Intäkter 18900 0 0 0

Kostnader -21100 0 -3255 -2705

Resultat -2200 0 -3255 -2705

Avel/Hälsa Intäkter 200 200 200 600

Kostnader -600 0 -2055 -1325



Resultat -400 200 -1855 -725

Tävling Intäkter 0 550 150 50

Kostnader -10000 -4642 -2278 -2200

Resultat -10000 -4092 -2128 -2150

MÖLO Intäkter 17000 17270 16390

Kostnader -15000 -14498 -14562

Resultat 2000 2772 1828

Summa rörelsens intäkter 754600 1405619 698090 718355

Summa rörelsens kostnader -757150 -1388687 -693746 -721413

Rörelsens Resultat -2550 16932 4344 -3058

* utfall 2016 omfattar även företagsförsäkring den ligger därefter under AS

** utfall 2018 avser ATIBOX

*** Budget 2019 omfattar Nordiska boxerträffen inklusive uppfödarträff

**** Omfattar tryckning samtr viss försäljning av nytt raskompendium



 

 

Sv Boxerklubbens avdelningsstyrelse yrkar avslag på motion från SLO avseende 

valphänvisningskrav. 

Motivering: 
Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse delar grundsynen i motionen, att avel ska ske på mentalt 

stabila hundar. 

Arvbarhet på rädslor, inklusive ljud, är ca 30 procent och betingelserna vid provtillfället kan ha lika 

stor betydelse. Det kan finnas olika orsaker till varför en hund har X i ruta 5 för skott – en är att 

ägaren avstår skott. Det behöver inte per automatik innebära att hunden har dåliga nerver, är 

skotträdd, särskilt ljudkänslig etc. En tik i en känslig ålder och i samband med att vara på väg in i löp 

kan vara en orsak. 

Valphänvisningskraven ändrades så sent som 2017/2018 och när beslutet att ta bort stopp för 

valphänvisning med skott i ruta 4-5 är taget är inte med säkerhet fastställt. Vi har inte lyckats hitta 

protokollfört beslut trots intensiva efterforskningar. Vad vi med säkerhet kan fastställa är att det är 

borta iom de nya reglerna 2017. 

Statistik för tiden 2000 – 2017 visar marginella förändringar under åren: 

 

Ser man siffrorna för 2016 är siffrorna lägre än för 2017 och sammantaget över tidsperioden varierar 

de från 1,6 upp till 2,0 i medelvärdestabellen som också inkluderar ljud, det sk skramlet. 

Sammanställning för 2018 är i skrivande stund inte klar. 

Enbart skott, fyror och femmor under samma tidsperiod: 

År Skott 4 Skott 5 

2000 1 6 

2001 12 7 

2002 11 5 

2003 13 6 

2004 7 15 

2005 8 10 

2006 11 10 

2007 13 12 

2008 11 16 

2009 10 15 



2010 6 15 

2011 9 14 

2012 6 20 

2013 5 17 

2014 5 6 

2015 6 12 

2016 1 18 

2017 4 8 

2018 5 11 

 

Vi behöver fler års underlag för att konstatera att en förändring sker, en eventuell tidsperiod på åtta 

månader är för kort. Att förändra valphänvisningen igen efter så kort tid och med så litet underlag 

ser vi inte vara försvarbart, valphänvisningsreglerna är strikta som de är. Dock avser SvB att med 

stort allvar följa utvecklingen och återkomma till förslaget.  

Vi föreslår att vi under kommande år studerar antalet avelsdjur med 4-5 på skott och deras 

avkommors resultat i MH/MT och arbetsprover med skott. 

Två ledamöter; Sofia Dunder och Lotta Westerlund, deltog ej i styrelsemötet då AS avslag 

fastställdes, men meddelar att de ej är eniga med beslutet och reserverar sig därmed. 

   

Motionen i sin helhet: 

Motion till Svenska Boxerklubben SLO samt Svenska Boxerklubben  
Motion om att valphänvisningsregel rörande skott ändrats.  
Bakgrund:  
Lathunden visar att:  
Boxrar födda 2010 och som har MH-beskrivits visar att ca 3 % har 4 eller 5 på skotten.  
Boxrar MH-beskrivna 2016 – t.o.m aug 2017 visar att ca 7 % har 4 eller 5 på skotten.  
Lathunden visar också att avkommor, där förälder/rar har 4 eller 5 på skott, har högre ljud- 
och skottkänslighet än de vars föräldrar har 1,2 eller 3 i skottrutan.  
Motionären yrkar på att Svenska Boxerklubben inte ger valphänvisning till hundar med 4 
eller 5 i skottrutan (undantagna är hundar som har GK mentaldel på MT).  
 
Erica Blomberg  
medl.nr 117 387 



 

 

Sv Boxerklubbens avdelningsstyrelse yrkar avslag på motion från NVLO avseende 

resultatredovisning i Boxerbladet. 

Motivering: 

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse delar grundsynen i NVLO’s motion att ”öka intresset för 

prov och tävling och ett sätt är att genom resultatredovisning uppmärksamma aktiva hundar”. 

Däremot delas inte uppfattningen i vilket forum/media resultaten ska redovisas på bästa sätt och det 

ligger till grund för yrkande av avslag. Svenska Boxerklubbens webbplats och medlemstidning 

Boxerbladet ska komplettera varandra för information ut till medlemmarna och det finns flera olika 

aspekter som påverkar val av forum. 

En webbplats kan snabbt uppdateras och redigeras vilket inte är möjligt med Boxerbladet som 

utkommer 4 gånger per år. Det vill säga att eventuell felaktig information kring exempelvis 

resultatrapportering får större konsekvenser under längre tid och information kan uppfattas som 

inaktuell redan samma dag som Boxerbladet kommer medlemmarna till handa. 

Boxerbladet är också en av de större utgifterna vår klubb har och det är därför av största vikt att 

utrymmet används så klokt som möjligt för att uppfylla den fastställda policyn för tidningen och 

därför håller den en annan karaktär än den information som presenteras på webbplatsen. Tidningen 

arbetar med mer fördjupande texter och teman och här har teman som tex “Boxerskolan” bidragit till 

att få helt nya boxerekipage ut på tävlingsplanen. 

På Svenska Boxerklubbens nya webbplats publiceras idag alla tävlingsresultat i bruks och lydnad, där 

uppgifterna hämtas från den s.k. Lathunden, samt utställningsresultat från våra boxerspecialer. Ett 

liknande förfarande med Lathunden gällande MH/MT-resultat ska vi undersöka och det torde vara 

möjligt. Vad gäller nya grenar som nosework och rallylydnad är vi positiva till att undersöka vilka 

möjligheter som finns att hämta ut även dessa resultat, vi tror dock inte att det är realistiskt att den 

uppgiften kan skötas manuellt av någon person.  

Webbredaktionen har också som mål att utveckla resultatsidorna och att samarbeta med 

Boxerbladets redaktion. Vår förhoppning är att de två kanalerna, var och en använd på bästa vis, 

kommer att bidra till att öka intresset för prov och tävling och att få mer aktiva boxerägare. 

2017 fastställdes policyn för Boxerbladet, här följer ett kort utdrag: 

Målsättning 

Boxerbladets målsättning är att vara Sveriges bästa rastidning och att vara den självklara kanalen för 

alla boxerintresserade i Sverige. Den ska tillgodose alla medlemmars intressen och vara Svenska 

Boxerklubbens ansikte utåt. 

Innehåll 

 Boxerbladet ska förmedla det arbete som sker inom föreningen Svenska Boxerklubben så som 

avel, hälsa, MH/MT, tävlingar, styrelsearbete, uppfödarträffar och boxerfullmäktige samt 

spegla de aktiviteter som sker i lokalområdena. Tidningen ska också verka stärkande för 



föreningsdemokratin genom att ge plats för information och diskussion om det som är på 

gång i Boxerklubben och i Boxersverige. 

 Boxerbladet ska främja goda boxerliv genom att ge tips på aktiviteter, träning och 

omvårdnad och hälsa. Den ska skriva om träning och uppmana och utmana till tävling. 

Tidningen ska lyfta fram boxerekipage på tävlingsplan på alla nivåer. 

 Boxerbladet ska förmedla kunskap om boxerrasen i form av artiklar, notiser, rapporter och 

kåserier. 

 Boxerbladet ska ha bredd och vara en tidning för alla boxerägare – både den som har boxer 

som familjehund och den som tränar och tävlar. 

Policyn finns i sin helhet på https://boxerklubben.org/index.php/boxerbladet/boxerbladets-

policy  

 

   

Motionen i sin helhet: 

Motion angående resultatredovisning i Boxerbladet!  

Under flera år har en väsentlig del av den verksamhet som boxerrasen omfattas av försummats vad 

gäller redovisning i rasklubbens medlemstidning. 

Styrelsen för Närke-Värmlands Lokalområde vill återinföra regelbundna resultatredovisningar i 

Boxerbladet från samtliga prov och tävlingar där vår ras varit representerad.   

Samtliga resultat från Bruksprov och Lydnadstävlingar skall redovisas med respektive hunds namn, 

resultat, bruksgren, klass och status samt poäng. 

Samma sak gäller de mer nya grenar såsom nosework, rallylydnad m.m. 

När det gäller Utställningsverksamheten är det tillräcklig information med att redovisa samtliga 

resultat från varje utställning där Svenska Boxerklubben står som arrangör. 

Nya Champions bör redovisas på samma sätt som tidigare har gjorts. 

Mentaltest/Korning redovisas (listas) som godkänd alternativt icke godkänd. 

Mentalbeskrivning listas hundar som deltagit. 

Motivering: 

Styrelsen för NVLO vill öka intresset för prov och tävling och ett sätt är att genom resultatredovisning 

uppmärksamma aktiva hundar. Det är svårt för den oinvigde att hitta resultaten idag och det torde 

vara rasklubbens uppgift att förmedla de avelsutvärderande aktiviteterna. 

Styrelsen för NVLO yrkar med hänvisning till rasens utveckling och bevarande på att motionen 

tillstyrks. 

Karlstad den 15 november 2018 

Sven-Einar Holmsten och Eva Smedjeborg enligt uppdrag 

 

https://boxerklubben.org/index.php/boxerbladet/boxerbladets-policy
https://boxerklubben.org/index.php/boxerbladet/boxerbladets-policy


 

 

Sv Boxerklubbens avdelningsstyrelse yrkar avslag på motion från ÖGLO; Cecilia Thelin och 

Agneta Lundström avseende användande av överskott från Boxerlägret. 

Motivering: 

Boxerklubbens enda intäktsposter är medlemsavgifter, försäljning av kalendrar samt i 

dagsläge boxerlägret. Som medlemsvård har vi åtagit oss att arrangera SM, läger samt ge ut 

Boxerbladet fyra gånger per år. SM och BB är oftast förlustposter och vid eventuell förlust på 

boxerlägret skall dessa förluster täckas av kassan. Vi vill därmed inte öronmärka eventuella 

överskott till den verksamhet som ger överskott. Däremot är vår inställning positiv till att 

bevilja äskanden enligt motion när vi har möjlighet. 

 

Motionen i sin helhet: 

Motion Boxerfullmäktige 2019 

Svenska Boxerklubbens lägerledning vill att eventuella överskott och inkomster från Boxerlägret ska 

läggas på kommande arrangemang av boxerläger. Det skulle möjliggöra utveckling i form av 

specialiserade instruktörer, utvalda föreläsningar och arrangemang för att främja boxern via dess 

förare och klubb. 

I dag lägger lägeransvariga ansenlig tid på samarbete med Studiefrämjandet vilket till exempel 

genererade 6650 kronor efter genomfört läger 2018. Dessa pengar borde ”öronmärkas” för lägrets 

aktiviteter. För att samarbetet med Studiefrämjandet ska genomföras krävs ifyllda närvarolistor, en 

aktuell övergripande beskrivning av lägret samt en redovisning av varje grupps träningsupplägg samt 

syfte. 

Övriga inkomster genereras via lägrets pub, lägeravgift samt ett lotteri som administreras och 

arrangeras av lägerledningen. Lotterivinsterna är skänkta av lägerledningen samt lägerdeltagare. 

Även dessa överskott borde användas av lägret för förbättring och utveckling. 

Vi vill poängtera att vinst genom lägrets deltagaravgifter inte är ett syfte, i huvudsak vill vi att 

avgifterna täcker utgifterna av instruktörernas arvode, milersättning och uppehälle samt 

kostnaderna för kost, logi, lokaler och träningsplaner.  Naturligtvis vill vi hålla lägeravgiften så låg 

som möjligt för att fler ska ha möjlighet att delta. 

Agneta Lundström & Cecilia Thelin 

Lägerledningen  

 

 



 

 

Sv Boxerklubbens avdelningsstyrelse yrkar bifall på motion från NVLO instiftande av Rozzos 

Hederspris med följande inriktning: 

 

AS hade i uppdrag att utreda förutsättningar för att revidera antal vandringspriser samt revidering av 

statuter. Förslaget presenterades på Boxerträffen i Eskilstuna och AS beslutade att fastställa de nya 

statuterna från och med 2019. Det innebär att AS inte är villig att instifta nya 

vandringspriser/hederspriser som administreras centralt. Avsikten med Rozzo-priset är att det ska 

vara ett återkommande hederspris enligt NVLO:s önskan. 

 

Vi föreslår att Rozzo-priset instiftas för att delas ut vid Boxerfullmäktigemötet varje år. Priset ska 

kunna tilldelas medlem och/eller boxer som gjort något alldeles extra för en annan boxer som på 

något har råkat illa ut. Det kan vara försvinnande, vanvård, olycksfall, bilolyckor med mera och 

omfattar hela Boxerklubben.  

Priset administreras av NVLO som tar emot nomineringar, utser vinnare genom en jury, ombesörjer 

priset och meddelar vinnaren.  

 

 

Motionen i sin helhet på följande sida: 



 



 

 

Proposition Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse avseende publicering av alla registrerade 

boxerkullar på webbplatsen. 

Förslag; att samtliga i SKK registrerade kullar ska finnas på Svenska Boxerklubbens webbplats. Listan 

ska vara uppdelad i två kategorier; en med kullar som uppfyller SvB:s valphänvisningskrav och en 

med kullar som inte gör det. Den senare med hänvisning till vad som inte uppfyller kraven. 

Precis som tidigare står det varje uppfödare fritt att anmäla kullen till valplistan. De so inte gör det 

kommer att publiceras på listan så fort kullen är registrerad. 

Bakgrund; 

Antalet kullar som hänvisas på Boxerklubbens valphänvisning minskar stadigt och har gjort så under 

lång tid. 

2016 var det 25 kullar, 2017 var det 14 kullar, 2018 sex kullar. Visserligen har antalet kullar minskat 

under de senaste åren men inte i paritet med antal minskad valphänvisning. 

 

Diagram 1. Visar antalet boxer-kullar födda per år, källa SKK Avelsdata 

Antalet kullar födda per år har minskat kraftigt. I början av 90-talet låg antalet på omkring 120 kullar 

och de senaste åren har antalet legat på dryga 40 kullar per år. Men de minskar stadigt på SvB:s 

valphänvisning. 

För presumtiva valpköpare blir det allt svårare att hitta kullar. Att hänvisa de till klubbens webbplats 

är snart inte lönt, det finns inga kullar där. Och det betyder också att de inte besöker webbplatsen för 

att få råd och dåd om hur de ska gå tillväga. De letar på sociala medier, ringer runt till alla på 

uppfödarregistret utan att veta om de har en kull eller inte, på Blocket, på Köpa Hund (där det inte 

heller finns så många) och risken blir allt större att de inte vet vad en registrerad kull står för, vilka 

regler som gäller för uppfödning. 



I dagens läge när efterfrågan är större än tillgången på boxervalpar finns det också risk för att en 

valpköpare hamnar hos någon som inte registrerar kullen och tar lika mycket betalt om inte mer, 

som inte har en aning om vilka hälsoprogram som gäller och möjligen har sämre kunskap om 

uppfödning.  

 

Boxerbladet gjorde en rundringning till uppfödare som haft kullar under 2016 för att höra hur de såg 

på valphänvisningen; om de använde den eller inte, om inte så varför. Den undersökningen visade 

tydligt orsakerna till att man inte väljer att hänvisa kullen; ej medlem, inte med i uppfödarregistret, 

har köpare ändå, uppfyller inte kraven för valphänvisning. 

 

 
Utdrag ur Boxerbladet 

 

Problematiken diskuterades på LO-konferens och Boxerträff hösten 2018. Vi tittade på de andra 

nordiska Boxerklubbarna, där samtliga kullar finns på webben, dock i olika former. Deltagarna enades 

om att det är viktigt att alla registrerade kullar ska finnas på klubbens listor av flera orsaker; 

 Valpköpare ska inte behöva leta sig fram på alla möjliga och omöjliga ställen 

 Det ska vara naturligt att kunna vända sig till rasklubben för information 

 Vi garanterar inte ”kvalitet” med våra listor men det är en varudeklaration 

Deltagarna enades om att förorda den norska modellen; 

 En lista för de kullar som uppfyller valphänvisningskraven 

 En lista för kullar som inte uppfyller kraven men blir registrerade 

 Se norska klubbens modell nedan 



 

 

 

Avsikten är att starta så fort som möjligt om Boxerfullmäktigemötet bifaller avdelningsstyrelsens 

proposition.   


