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Dagordning Boxerfullmäktige 2021
§ 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.

Fastställande av dagordningen.

§ 9.

Genomgång av:
a) Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av
mål och uppdrag från föregående fullmäktige.
b) Balans- och resultaträkning
c) Revisorernas berättelse

§ 10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska
dispositioner.

§ 11.

Beslut om ansvarsfrihet för Avdelningsstyrelsen.

§ 12.

Genomgång av Avdelningsstyrelsens förslag avseende:
a) Mål
b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
det närmast följande verksamhetsåret
c) Medlemsavgift enligt stadgarna § 4 för närmast kommande verksamhetsår.
d) Andra ärenden samt motioner vilka avdelningsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.

§ 13.

Beslut i ärenden enligt §12.

§ 14.

Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.

§ 15.

Val av Avdelningsstyrelse enligt stadgarna § 8 moment 1 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
a) Val av Ordförande på ett år.
c) Val av sekreterare på två år.
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d) Val av kassör på två år.
e) Val av två ledamöter på två år.
f) Val av en suppleant på två år.
(Två suppleanter, Tjänstgöringsordning)
§ 16.

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

§ 17.

Val av valberedning (tre ledamöter, varav en sammankallande) Enligt stadgar,
mandatperioden för sammankallande ska vara ett år, och för övriga ledamöter två år.
Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie fullmäktige.
a) Val av en sammankallande på ett år.
b) Val av två ledamöter på två år.

§ 18. Val av valberedningskommitté.
Tre ledamöter, varav en sammankallande, för förbereda val av valberedning för
nästkommande år enligt § 18
§ 19.

Val av ombud till SBK:s kongress, jämte en suppleant (eller uppdrag till
Avdelningsstyrelsen att utse dessa)

§ 20. Val av kommittéer med mera (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa)
§ 21.

Fråga om omedelbar justering av § 15- § 20.

§ 22. Beslut om anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar under år 2020
(eller uppdrag till avdelningsstyrelsen att avgöra anmälningsavgifter för officiella och
inofficiella utställningar).
§ 23. Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte
behandlats under § 12.
a) SvBs avdelningsstyrelses förslag till komplettering i stadgarna avseende
firmatecknare för förening i rasklubbens och lokalområdenas stadgar.(se bilaga 1).
§ 24.

Boxerfullmäktige 2022

§ 25.

Övriga frågor för diskussion (inga beslut)

§ 26.

Boxerfullmäktiges avslutande
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Mandatfördelning 2021
LO

Medlemsantal

Mandat

MNLO

62

2

GDLO

64

2

NVLO

83

2

ÖLO

238

3

VLO

151

2

ÖGLO

81

2

SLO

130

2

Utland

6

Totalt

815

Delegater

17

Verksamhetsberättelser 2020
Avdelningsstyrelsens berättelse
Åsa

Danielsson

Detta år har inneburit stora förändringar pga Covid 19 och vi har behövt finna annorlunda
lösningar för att kunna få Boxerklubbens verksamhet att fungera. De flesta möten har
möjliggjorts som telefonmöten eller med det digitala verktyget Zoom.
Boxerfullmäktige framflyttades och avhölls den 17 maj och Lo-konferensen den 31 oktober,
bägge med hjälp av Zoom. Även SBK Kongressen och Atibox flyttades fram från maj månad
och hölls digitalt den 24-25 oktober resp. 12 november. På båda dessa möten deltog Åsa
Danielsson.
AS har haft 11 protokollförda telefonmöten samt ett fysiskt arbetsmöte. Samtliga möten är
publicerade på hemsidan utom minnesanteckningarna från arbetsmötet.
Åsa Danielsson har haft Ordförandemöten med Lokalområdena en gång per kvartal vilket har
uppskattats.
Tyvärr så har vi fått ställa in både Boxer SM och Boxerlägret på grund av Covid 19 och det
har inte kunnat genomföra någon Boxerspecial.

5

Handlingar Svenska Boxerklubben Boxerfullmäktige 2021

Fördelning av medlemmar
2020

2019

ÖNLO

-

24

28

38

41

MNLO

62

44

29 ?

48

58

GDLO

64

62

60

62

61

NVLO

83

83

86

94

105

ÖLO

238

253

277

269

221

-

0

0

0

99

VLO

151

155

173

174

193

ÖGLO

81

90

89

89

83

SLO

130

118

113

116

131

6

5

2

2

9

0

29? 1)

0

0

834

886

892

1001

LO

MÖLO

Utländsk medlem
Diff i uppföljn.

815

TOTALT

2018 (1) 2017

2016

Kommentar; 1) Troligtvis fel redovisning av fördelning medlemmar till BF 2019.

Antal medlemmar, registreringar - *antal registrerade boxer i Sverige
År

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Medlem.

815

834

886

892

1001

1020

1010

Registr. boxer

241

217

270

263

350

295

282

Antal totalt

4878

4882

4878

4962

4897

4826

-------

*Statistik från hundregistret
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Ekonomi
Magnus Adrian
Föregående års resultat var en förlust på -23 829,16. Årets resultat är en vinst på 51 950,30 kr.
Klubbens balanserade vinstmedel uppgår då till 491 651,13.
Beträffande det ekonomiska utfallet i övrigt och den ekonomiska ställningen på
bokslutsdagen hänvisas till resultat- och balansräkningarna i BF-handlingarna.
Kommentar till årets resultat:
• Försäljningen av Boxerkalendern har påverkats negativt av de uteblivna utställningarna i
Stockholm och Göteborg.
• Tryckerikostnaderna för Boxerbladet fortsätter på en lägre nivå. Även portokostnaderna har
fortsatt på lägre nivåer i och med avtal med Postnord för utdelning av föreningstidning.

AS sammansättning 2020
Ordförande:

Åsa Danielsson

Vice ordförande:

Maritha Östlund-Holmsten

Kassör:

Magnus Adrian

Sekreterare:

Kristin Bergström

Övriga ledamöter:

Emma Silén, Anders Härnman, Git Jonare

Suppleanter:

Camilla Johansson, Maria Nilsson

Verkställande utskott har under året utgjorts av Åsa Danielsson, Maritha Östlund-Holmsten
och Magnus Adrian

Kommittéer och andra funktioner
Avel & Hälsa:

Åsa Danielsson (ansvarig), Maritha Östlund- Holmsten.

Adjungerade:

Ulrika Edgren, Pia Lannermalm, Janet Johansson.

Prov & tävling:

Emma Silén (ansvarig), Kristin Bergström, Anders Härnman.

Arbetsgrupp Utställning: Kristin Bergström (ansvarig), Camilla Johansson,
Arbetsgrupp Drag:

Peter Burland.

Arbetsgrupp Mental:

Åsa Danielsson (ansvarig), Git Jonare, adjungerad: Inga-Lill
Larsson.

Exteriör:

Anders Härnman.

Ag Rev. Utst./champ.best: Anders Härnman, Sven-Einar Holmsten.
Vandringspriser:

Kristin Bergström

Valphänv./uppfödarreg.:

Ulrika Edgren.
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Medlemsansvarig:

Lotta Ullid.

Förtjänsttecken:

Git Jonare.

PR/Info:

Maria Nilsson (ansvarig). Helena Fredriksson

Redaktion Boxerbladet:

Åsa Danielsson (ansv. utgivare), Helena Fredriksson (redaktör),
Carina Karlsson, Tommy Dahlström, Ulf Normark, Linda
Antonsson, Christel Pinon Persson, Anette Reutmer Åhlén.

Webredaktion:

Helena Fredriksson, Linda Antonsson, Katarina Magnusson.

Webmaster:

Magnus Adrian.

Boxerläger:

Cecilia Thelin, Agneta Lundström.

Boxer SM:

Kristin Bergström, Emma Silén (ansvariga), Ulrika Edgren, Jill
Mellström.

Medlem:

Lotta Ullid.

Ombud på SBK:s kongress:Åsa Danielsson.
Revisorer:

PO Sundelin, Mikael Pålblad.

Revisorssuppleanter:

Lola Södergård, Cecilia Borgljung.

Valberedning:

Elisabeth Wahlström (ansvarig), Eva Smedjeborg, Peter Burland.

Förberedande valkommitté: Sven-Einar Holmsten (ansvarig), Malin Andersson Linnea
Andersson.

Avel och Hälsokommitténs berättelse
Åsa Danielsson
Kommittén har under året bestått av Åsa Danielsson (sammankallande), Maritha ÖstlundHolmsten, adjungerade Ulrika Edgren, Pia Lannermalm och Janet Johansson.
Ulrika Edgren har skött Valphänvisningen samt Uppfödarregistret. Pia Lannermalm har
besvarat frågor och varit behjälplig beträffade RD under året och är fortfarande
Boxerklubbens kontakt med Boxer JKD.Under 2020 har 235 valpar registrerats, 115 hanar
och 126 tikar i 48 kullar. Vidare har 12 importer registrerats vilket innebär totalt 241
registrerade boxer.
När det gäller Hd-frekvens ligger boxer fortfarande högt med 38,6% räknat på åren 2016 –
2018.
Den nya Valphänvisningen sjösattes och lades ut på hemsidan med alla registrerade kullar.
Nytt för i år är att vi fått veterinär Lennart Sjöström att avläsa knäleder inofficiellt och
resultaten publiceras på hemsidan. Detta tror vi kan vara till gagn inför framtiden så vi inte
tappar information, speciellt med tanke på de hundar som används i avel.
Tyvärr fick den planerade Uppfödarträffen ställas in på grund av Covid 19.
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AG Mentals berättelse
Åsa Danielsson Git Jonare, IngaLill Larsson (adjungerad)
Arbetsgruppen har följt upp det som rör mentalitet under året och svarat på frågor som
inkommit. I Lokalområdena har tre MH arangerats under året. Inget MT.

Exteriörkommitténs berättelse
Anders Härnman
Under verksamhetsåret har specialklubben SBK arrangerat en domarkonferens där Boxer varit
en av raserna som presenterades, vilket tidigare är redovisat inför det senarelagda
Boxerfullmäktige 2020-05-17.
Arbetet i detta "coronaår" har enbart varit av löpande rapporteringskaraktär.
Rapporteringen har bl.a. gällt:
·

Utvärdering SRD rapporter.

·

Delaktig i utvärdering av SvBs lokalområdes svar angående revidering av utställningsoch championatsregler.

Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn och exteriör sundhet (KSS) har Särskilda
Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) inom sitt ansvarsområde och önskar årligen få en
sammanställning från de ras- och specialklubbar som har raser inom olika riskområden. Boxer
är en av raserna som är SRD-listad ras i grupp 2.
Svenska Boxerklubbens slutsats vid rapporteringen till SKK/KSS. Vanligt förekommande
är övertypiska boxer med runda, oädla huvuden och alltför korta nospartier, vilka påverkar
hälsan negativt. Hundens förmåga att andas försämras, vilket påverkar såväl hundens vardag
som möjlighet att prestera vid olika funktions- och arbetsprov. Vad som också är oroväckande
är att även under 2019 har två boxer blivit anmälda till SKK för oacceptabelt beteende.
Tyvärr har utvecklingen av boxern inte givit den positiva utveckling som behövs för att ta bort
boxern från SRD-listan. Alltså, vi önskar att boxern ska finnas kvar i Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar rörande överdrifter hos rashundar.
SKK:s kommittee för samsyn och exteriör sundhetskommentar kommentar till vår
rapport; En lättläst och trevligt resonerande sammanställning. Dock ser rasklubben ingen
positiv förändring när det gäller de exteriöra problemen som listas i SRD som ett för kort
nosparti, knipna näsborrar och andningsproblem. Man ser också en negativ trend i övriga
Europa när det gäller dessa problem. Fokus från rasklubben är att det måste till en förbättring
på det som listas i SRD och vill att rasen kvarstår som SRD-listad.
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AG Revidering utställnings- och championatbestämmelsernas berättelse.
Anders Härnman och Sven Einar Holmsten.
SKK;s regelverk för prov och tävling, inkl. utställnings- och championatsbestämmelserna, är
inne i en ny regelrevideringsperiod. De nya reglerna ska börja gälla 2022 och under perioden
fram t.o.m. 2026-12-31. SKK beslutar om de nya reglerna efter förslag från specialklubbarna.
Efter remiss i regelrevideringsfrågan tillsatte Avdelningsstyrelsen (AS) en arbetsgrupp
bestående av Anders Härnman och Sven-Einar Holmsten för att lämna förslag på en översyn
av regelverket för championatsbestämmelserna. Arbetsgruppen har även nyttjat annan
kompetens för att mer ingående diskutera hur SvB på ett ansvarsfullt sätt kan se på
rasansvaret och Boxerns framtid.
Arbetsgruppen har ställt en skrivelse till samtliga lokalområden för att ge möjlighet för SvB:s
medlemmar att lämna synpunkter på dels de Allmänna bestämmelserna, dels de Särskilda
bestämmelserna. Av svaren från våra lokalområden framgår bl.a. att om provmerit för
certifikat skulle tas bort så skulle det underlätta för en gruppering i Boxerklubben.
Vi vill nog påstå att då beslutet togs 2001 med provmerit för certifikat bidrog detta till att vi
idag har en polarisering i Boxerklubben. Detta har också accelererat under de senaste åren!
Det är viktigt att bli respekterad, oavsett om vi håller på med bruksprov/IGP, utställning eller
har vår kära boxer som familjehund. Detta är och förblir en överlevnadsfråga för
Boxerklubben.
Lokalområdena anger också som ett skäl till arbetsmerit för certifikat att boxern är en
brukshund. Ja, boxern är en brukshund och vi ska prioritera avel för mentala egenskaper
anpassade till boxerns funktion och samhällets krav. Vi ska också prioritera avel som gynnar
god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman. Det
är ingen motsättning i detta till vad som anges i RAS 2017.
Vi kan däremot konstatera att under de senaste åren har flera boxer blivit anmälda till SKK för
oacceptabelt beteende vid tävlingar. Det har inte tidigare förekommit! Vi tror att vi måste bli
mer uppmärksamma på mentaliteten hos dagens boxer så den uppfyller samhällets krav!
Vi i arbetsgruppen anser att RAS 2017 är en del av vårt kvalitetssystem och är tillsammans
med den årliga uppföljningen av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)
rapporteringen de viktigaste styrsystemen för att nå våra mål och förbättra kvalitén på vår ras.
Rasutvecklingen måste präglas av en målinriktad och långsiktig anpassning av vår ras till de
avelsmål och strategier som anges i vårt kvalitetssystem.
Vi känner ännu en gång en stark oro till hur Svenska Brukshundklubben behandlat
”Regelrevideringen 2022” då det är en viktig del i det delegerade rasansvaret från Svenska
Kennelklubben (SKK).
SBK förbundsstyrelsen har uttalat och beslutat om att alla SBK:s raser ska omfattas av
arbetsmerit för att kunna erhålla CERT och FS och/eller Utskottet Avel och Hälsa har t.o.m.
angivit vilken nivå på meriten som ska vara gällande för respektive bruksras. Man har också
uttalat att de redan befintliga arbetsproven aldrig ska kunna sänkas, bara läggas till eller höjas.
Det här agerandet är likställt med att ifrågasätta rasklubbarnas lämplighet till att ha
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avelsansvaret och enligt vår uppfattning så har man indirekt återtagit rasansvaret från
rasklubbarna.
Vid SvBs avdelningsstyrelsemöte den 30 mars 2020 konstateras; att avdelningsstyrelsen är
bakbunden genom de beslut som SBK:s förbundsstyrelse tidigare fattat och kommunicerat ut i
organisationen. Detta då SBK:s förbundsstyrelse genom sitt tidigare beslut redan undergrävt
rasklubbens arbete och fattat beslutet över huvudet på oss.
Av skäl enligt ovan, beslutade därför Svenska Boxerklubben att inte lämna något förslag till
reviderade cert- och championatsregler inför regelrevideringen 2022.

Medlemskommitténs berättelse
Lotta Ullid (adjungerad)
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 efter
inträdet av nya GDPR lagen.
Medlemskontroller vid de olika evenemangen som AS och lokalområdena arrangerar, enligt
beslut taget av AS under året.

Prov och Tävlingskommitténs berättelse
Emma Silén
Rådande pandemi har satt stopp för de flesta aktiviteter som är kopplade till Prov och Tävling.
Boxer SM som skulle gått av stapeln i Augusti 2020 fick ställas in med anledning av
regeringens förbud kring allmänna sammankomster
Regelkonferensen som skulle gå av stapeln den 4-5 april blev framflyttad till 3-4 oktober.
Tyvärr blev det också inställt på grund av rådande pandemi. I och med att inget nytt datum
kunde sättas med säkerhet på grund av coronapandemin beslutade SKK/CS att
regelrevideringen skjuts fram 1 år och därmed kommer låsningsperioden för reglerna bli 4 år
istället för 5 år vid den kommande regelperioden. Konferensen skulle gå igenom
regelförslagen kring Lydnad, Bruks/IPO NS och Rallylydnad.
Datum för de beslutande regelkonferenserna blir istället enligt nedan:
Bruks: 2021-03-28
Rallylydnad: 2021-04-10
Lydnad: 2021-04-17
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Boxer SM-kommitténs berättelse
Kristin Bergström och Emma Silén
Boxer SM 2020 planerades att genomföras den 14-16 augusti på Tånga Hed i Vårgårda.
Fredagen skulle startas med invigning och sedan lydnad. På lördag planerades det för bruks,
IGP och FH spår, dagen skulle avslutas med den sedvanliga kamratfesten. På söndag skulle vi
avsluta Boxer-SM med utställning, där vi hade bjudit in domaren Paul Keenan, Irland.
Nu blev vi tyvärr tvungna att ställa in evenemanget p.ga covid-19.

PR & INFO-kommitténs berättelse
Maria Nilsson, Helena Fredriksson
PR-& Infokommittén har under 2020 haft som arbetsuppgift att informera våra medlemmar
vad som händer i vår klubb bla genom att skicka ut nyhetsbrev via mail till våra medlemmar.
Vi har även lagt upp nyheter från SBK, SKK och inte minst om AS arbete på vår webbsida.
Vi har tillsammans med webbredaktionen genomfört flera nättävlingar med olika teman, som
har blivit mycket uppskattat då vi fått många tävlingsbidrag via FB.
Våra sponsorer har ställt upp med fina priser till dessa nättävlingar och det tackar vi för!
Vi har gjort reklam och annonserat om våra profilsaker i Boxerbladet och på hemsidan, vilket
har gjort att försäljningen har ökat.
Boxerkalendern som utgetts är mycket uppskattad och sprids långt utanför medlemskretsen.
Förutom de fantastiska bilderna som våra medlemmar bidrar med så är det är ett bra tillfälle
att berätta om allt vad Boxerklubben har att erbjuda. Under 2020 har 320st almanackor sålts.
Vi har hjälpt våra lokalområden och arbetsgrupper att lägga upp nätmöten via ZOOM då vi
har fått tillgång till en licens via SBK, vilket har underlättat allas arbete i denna pandemitid.
My dog i Göteborg genomfördes där VLO deltog som representanter för Sv. Boxerklubben
och gjorde fin reklam för boxerklubben och rasen boxer.
Tyvärr ställdes Hundmässan in i december pga pandemin, en pandemi som har satt stopp för
nästan all verksamhet under året.
.

Webbredaktionens verksamhetsberättelse
Linda Antonsson
Webbredaktionen har under året bestått av Katarina Magnusson, Helena Fredriksson och
Linda Antonsson. Magnus Adrian har varit webmaster.
Under 2020 implementerades programmet Tabulizer och med hjälp av detta kunde den nya
Valphänvisningen äntligen lanseras. Programmet omvandlar Excel-filer till responsiva tabeller
och gör det snabbt och enkelt att publicera nya födda och planerade valpkullar. Sedan den
publicerades har Valphänvisningen genererat över 7000 besök (att jämföra med antal besökare
för en av hemsidans mest populära sidor "Boxerläger" som får cirka 800-900 besök).
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Tabulizer gjorde det även möjligt att precis i slutet av året publicera uppdaterade
tävlingsresultat på webben. Webbredaktionens avsikt är att tävlingsresultaten kommer att
uppdateras en gång i kvartalet då ny information inkommer till Lathunden och kan laddas ner.
Webbsidan har också utökats med AS-bloggen, som är ett led i AS arbete att vara tydliga och
informativa.
Ett uppskattat inslag under året har varit tre digitala tävlingar som engagerat medlemmarna
och skapat en starkare koppling mellan den officiella Facebook-sidan och webbsidan.

Utställningskommitténs berättelse
Kicki Bergström
Vi planerade för att genomföra 5 boxerspecialer och Boxer-SM. Nu blev vi tvungna att ställa
in alla evenemang under rådande pandemi.
Officiella utställningar 2020
DATUM

ARRANGÖR

ORT

OFFICIELL/VALPAR

DOMARE

20-05-01

NVLO

Örebro

INSTÄLLT

Kåre Olesen-Norklit
Danmark

20-05-23

VLO

Lerum

INSTÄLLT

Beatrice Stocchi
Italien

20-06-14

SLO

Bjuv

INSTÄLLT

Fabrizio Censi
Italien

20-07-11

ÖLO

Knivsta

INSTÄLLT

Annmari Maeland
Sverige

20-07-12

GDLO

Österfärnebo

INSTÄLLT

Steve Gething
England

20-08-16

Boxer-SM

Vårgårda

INSTÄLLT

Paul Keenan
Irland

20-09-12

ÖGLO

Jönköping

INSTÄLLT

Karl-Erik Johansson
Sverige

Vandringspriser
Under rådande pandemi så har det inte gått att genomföra några tävlingar/utställningar. AS har
tagit ett beslut att inte dela ut några vandringspriser för 2020.Nu hoppas vi att det går att
genomföra tävlingar/utställningar 2021, så att vi kan få dela ut vandringspriserna på BF 2022.
Kristin Bergström ser till att alla vandringspristagarna för 2019 får sina vandringspriser
hemskickade till sig.
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Boxerlägrets berättelse
Cecilia Thelin

Boxerläger 2020 planerades under hösten/våren -19/20. Tio grupper var planerade och tio
instruktörer var tillfrågade och bokade. Presentation och information fanns att tillgå via
Facebook och Boxerklubbens webbplats. En föreläsare, Eva Maria Wergård, var bokad.
Ca 55 enkelrum samt 25 campingplatser var förbokade hos Tånga. Försvaret var tillfrågade
om tillgång till mark på Remmene skjutfält och förfrågan godkändes. Nytt från försvaret var
en hyra av mark på 6 000 kronor, vilket lägerledningen lyckades förhandla ner till 3 000
kronor.
På grund av problem med ett föråldrat anmälningssystem och interna oklarheter var
lägerledningen tvingade att leta alternativ externt och slöt ett avtal med MG Event som
arbetade med anmälningar till utställningar. Trots företagets försökt till anpassning uppstod
flera problem när anmälan öppnades den första april. Det nya systemet var inte tillräckligt
anpassat för så hårt tryck och det inkom många klagomål. Dock löste det sig det mesta med
lite extra arbete. Flera grupper var fyllda under första dygnet.
Lägerledningen planerade för flera åtgärder med anledning av Covid-19 i samarbete med
Tånga som var mycket tillmötesgående med bokningar och anpassningar av lokaler och
måltider.
Under ett styrelsemöte beslöt AS att ställa in lägret med anledning av Covid-19.
Lägerledning, klubbmedlemmar och inhyrda instruktörer fick ta del av beslutet ett par dagar
senare via Facebook.

Boxerbladets berättelse 2020
Helena Fredriksson
Boxerbladet har planenligt kommit ut med 4 nummer under året. Redaktionen har under året
bestått av Helena Fredriksson (redaktör), Åsa Danielsson (ansvarig utgivare), Carina
Karlsson, Ulf Nolmark (korrekturläsare), Linda Antonsson, Christel Persson Pinon, Tommy
Dahlström och Anette Reutmer Åhlén (layout). I vanlig ordning har LO-sidorna tagits hand
om av våra LO-skribenter.
Vi har haft fyra teman under året, Utställning, Patrullhund, Ögon och tema Valp som sträckte
sig över tre nummer. Vi har fortsatt ta upp intressanta frågor från läsare i Frågelådan. Nytt för
året är LO-tipset där LO:n delar med sig av goda erfarenheter, nytt är också en
sammanställning kring forskning som berör boxer i BB4.
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Boxerbladets innehåll 2020 i ett urval:
BOXERBLADET NR 1 (48 sid)
TEMA Utställning
Kennel Engelaiz - bästa uppfödare 20
år i rad
Vandringspriser
Projekt kartläggning Knän
Screeningsdilemmat
Frågelådan - ensamhetsträning
Årsstatistik
Övervikt hos hund
Vägen till cert
BOXERBLADET NR 3 (48 sid)
TEMA Ögon
Missing People och Bosse
Hanhund till avel?
Den nya valphänvisningen
Varför är boxern så speciell?
Valptema del 2
Förebyggande friskvård
Frågelådan - skendräktighet
Miniläger i coronatider
LO-tipset: Klubbmästerskap för alla

BOXERBLADET NR 2 (48 sid)
TEMA Patrullhund
Sommartips
Frågelådan - pinnar
Corona-tips
Terapihunden Klara
Valptema del 1
Ta tekniken till hjälp
Presentation av avdelningsstyrelsen AS
Boxerklubbens arkiv
BOXERBLADET NR 4 (48 sid)
ÖLO donerar 1 miljon till forskning
Boxerknän
Forskning på boxer
Frågelådan - inkallning
Rapport från LO-konferensen
Boxern i våra hjärtan
Valptema del 3
Hur smart är din hund
Riva och Cecilia på väg till
patrullhundsekipage
Ny resultatrapportering på webben
LO-tipset - Samarbete med brukshundklubb

Måluppfyllelser
I verksamhetsplanen för 2020 har vi lyckats med följande mål:
· Annonsintäkterna för året är 11 840 kr, det är en liten ökning från förra årets 10 440 kr.
· Vi har glädjande nog ännu en gång mer än fördubblat antalet prenumeranter. De är nu
24 stycken jämfört med förra årets tio. Det om någontvisar vilken populär rastidning vi
har.
Vi har inte lyckats med vårt mål att belysa boxerns olika färger, vilket vi därmed lägger in i
plan för 2021.
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Förtjänsttecken och utmärkelser, berättelse
Git Jonare
Följande medlemmar har tilldelats SBK:s förtjänsttecken 2020 (nominerade av, inom parentes
nedan):
Guld
Ingrid Andersson (MNLO)
Silver
Malin Andersson (VLO)
Anette Dahlgren (VLO)
Harry Dahlgren (VLO)
Brons
Catarina Sandin (MNLO)
Per-Erik Sandin (MNLO)
Anders Söderlund (MNLO)
Linda Antonsson (VLO)
Merit Larsson (VLO)
Annicka Nyberg (VLO)
Elin Sörensson (VLO)
Elisabeth Wessman (VLO)
Anette Andersson (GDLO)
Helena Fredriksson (ÖLO)
Kristin Bergström (AS)
Carina Karlsson (AS)
Lotta Ullid (AS)
Dessutom nominerades Anders Fahlén, MNLO, till förtjänsttecknet i silver men hans
nominering får kvarstå till 2024 då han 2019 erhöll utmärkelsen i brons av Kramfors
Brukshundklubb.

Boxerskolans berättelse
Helena Löfgren
Under januari 2020 startades Boxerskolan upp liksom tidigare år. Vi annonserade via
hemsidan och länkade även ut detta via Boxerklubbens Facebooksida att gruppen var öppen
att söka in i mellan 1/2 till den 20/2. Följande inbjudan gick ut till medlemmar:
”Vem är välkommen att ansluta till Boxerskolan Fortsättning (21 februari-31 december
2020)? Boxerskolan Fortsättning riktar sig till dig som tränar för att tävla oavsett vilken klass
du befinner dig i. En förare i elitklass och en förare i lägre klass kan båda fortfarande brottas
med samma problem, exempelvis apportering. Du blir tillsamman med gruppdeltagare
tilldelad att ansvara för en fokusrond på 3 veckor. En fokusrond innebär att ansvara för att
samtalet flyter på kring ett förutbestämt ämne. Det är av stor vikt att du är bekväm i det forum
som Facebook erbjuder. Att kunna bidra med ord, bilder och film kontinuerligt i
träningsgruppen. Minst ett eget inlägg per fokusrond. Självfallet har vi ett totalt snällhetskrav
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där alla behandlas med respekt för det deltagarna delar med sig av. Genom ett gott klimat i
gruppen gör vi varandra bättre. För att få ansluta till Boxerskolan Fortsättning krävs det av
deltagaren att under ansökningsperioden, 1-20 februari, publicera en presentationsfilm med ett
SMART-mål i facebookgruppen.”
Efter att perioden för ansökan hade gått ut så bestod gruppen av 26 medlemmar, därefter så
lottades fokusrondernas ämne ut till alla som gått med. Tillsammans med ytterligare en
medlem så ansvarade man får att inspirera till träning inom vissa delmoment. Tillexempel
apportering eller platsliggning. Det kunde bestå av allt från utmaningar till inspirerande
filmer/texter på ämnet. Under varje fokusrond så skulle övriga medlemmar delta med
träningsfilmer och diskussioner kopplat till andras och egna inlägg.
Planen var att genomföra minst tre stycken helgläger under året, men hela åtta planerades med
hjälp av medlemmar runt om i Sverige, med de allra flesta platser mycket snabbt ”tingade”.
På grund av coronapandemin ställdes tyvärr fem läger in. Ett uppstartsläger för södra sverige
(i Skövde) hann genomföras innan restriktioner genomfördes. Två läger till, i Sala och
Jönköping, genomfördes under sommaren då smittspridning och restriktioner lättat.
Anpassningar gällde dock för dessa läger kring boende (deltagare fick ej dela rum) och
mathållning och uppmaning att stanna hemma vid minsta symptom. Lägren var en
välkommen paus i ett annars mycket annorlunda år. Lägren genomfördes till självkostnadspris
man delade på ev. hyra av planer/klubbstuga tillsammans och ev. boendekostnad stod man för
själv eller delade på. Träningen genomfördes tillsammans i grupp, där en tränade ca 12 min
medan de andra coachade – sen roterade man. Oftast hann man 3-4 pass/dag per förare.
Medlemmar i boxerskolan erbjöds att köpa mössa (till självkostnadspris) med en boxersiluette
och ”boxerskolan” + förarnamn och hundnamn. Det är samma mössa som gruppen
tillsammans utformade 2019.
Tyvärr innebar pandemiläget att engagemanget i gruppen var lägre än tidigare år. De flesta
fick sina planerade tävlingar inställda och de SMART-mål man hade satt i början av året var
svåra att behålla. Att flera läger ställdes in, innebar också att flera av medlemmarna aldrig
träffat någon annan eller väldigt få ur gruppen i verkliga livet – vilket gör att samtalen också
gick något trögare i gruppen. Det blev tydligt att fysiska träffar nästan är en förutsättning för
en livfull och trygg stämning i gruppen.
På grund av pandemiläget som gjorde det svårt att genomföra läger eller att planera sin
träning och behålla motivation – beslöt man att lägga Boxerskolan fortsättning 2020 vilande
efter sommaruppehållet. Flera i admingruppen hade också av personliga skäl svårt att fullfölja
sina uppdrag, så en brist på moderatorer uppstod också samtidigt. Det krävs mer än en
moderator för att sköta gruppen, dels för avlastning men också för att bolla frågor om ramarna
som ska hållas i gruppen.
Medlemmarna uppmanades i informationsinlägget om nedläggningen att skapa egna grupper,
med kanske i första hand personer man bodde geografiskt nära på grund av rådande
restriktioner.
Boxerskolan har varit en mycket uppskattad aktivitet under de år som den genomförts och har
ökat engagemang för att träna vår bruksras, flera ekipage har kommit till start som kanske inte
tidigare hade vågat utan det stöd gruppen har erbjudit. Hur sorgligt det än är att Boxerskolan
2020 lades ner, finns det förutsättningar att starta upp på nytt förutsatt att det finns
medlemmar som orkar engagera sig som moderatorer. Då gruppen blomstrade som mest när
man kunde ses runt om i landet så föreslår vi att Boxerskolan är vilande tills vi mer fritt kan
resa runt om i Sverige.
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Lokalområdenas verksamhet 2020
Aktivitet

Typ

MNL
O

GDL
O

ÖLO

NVL
O

ÖGL
O

SLO

VLO

Styrelsemöten

antal

3

3

9

5

8

9

11

7-8

5-6

Off Utställning*

antal
vuxna/valp

81

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

0
_

Inoff Utställning*

antal

0

0

0

0

0

0

0

Ext Beskrivning*

antal

0

0

0

0

1

1

0

5

9/3

boxer/
annan ras
Mentaltest*

antal

0

0

0

0

0

0

0

MH*

antal

0

0

1

1

0

0

1

8

5/3

0

0

boxer/
annan ras
Lydnad
prov*

antal

Medlemsmöten

antal

Medlemsträffar

antal

Utbildning

antal

0

0

4/1

0

0

boxer/
annan ras

1
2/18

2

3

deltagare

1

2

11

1

2

2

5

11, 16

28

13

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

deltagare
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Lokalområdens styrelser 2020
Mellan Norrlands LO (MNLO)
Ordförande

Ingrid Andreasson

V ordförande:

Kenth Andreasson

Kassör:

Anders Söderlund

Sekreterare:

Anders Fahlén

Ledamot:

PerErik Sandin

Ledamot:

Catarina Sandin

Ledamot:

Inga Bengtsson

Suppleant:

Johanna Fahlén

Suppleant:
Gävle Dala LO (GDLO)
Ordförande:

Anette Andersson

V ordförande:

Magnus Adrian

Sekreterare:

Kristin Bergström

Kassör:

Malin Slåtteby

Ledamot:

Pia Carlbom/ Olsson

Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:

Linnea Andersson

Suppleant:

Jens Stonelöf

Närke-Värmlands LO (NVLO)
Ordförande:

Krister Johansson

V ordförande:

Sven-Einar Holmsten

Sekreterare:

Annelie Johannesson

Kassör:

Ingegerd Wirén-Johansson

Ledamot:

Åse-Britt Falch

Ledamot:

Claudia Privileggio

Ledamot:

Annika Johansson

Suppleant:

Lena Andersson

Suppleant:

Åsa Larsson
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Östra LO (ÖLO)
Ordförande:

Katarina Groth

V ordförande:

Agneta Lundström

Kassör:

Liselott Bogårdh

Sekreterare:

Helen Mällström

Ledamot:

Lena Sehlin

Ledamot:

Viveka Aronsson

Ledamot:

Susanne Thoors

Suppleant:

Katarina Magnusson

Suppleant:

Eva Arvidsson

Västra LO (VLO)
Ordförande:

Malin Andersson

V ordförande:

Marlene Mussawir

Kassör:

Annicka Nyberg

Sekreterare:

Linda Antonsson

Ledamot:

Maria Streck

Ledamot:

Elin Sörensson

Ledamot:

Emma Silén

Suppleant:

Anna Romlöv

Suppleant:

Linda Assegård

Östra-Götalands LO (ÖGLO)
Ordförande:

Emma Gavelli

V ordförande:

Johanna Rapp

Sekreterare:

Anna Karlsson

Kassör:

Jeanette Blomdahl

Ledamot:

Åsa Nilsson

Ledamot:

Pia Fogelberg Berglund

Ledamot:

Vakant

Suppleant:

Tomas Adamsson

Suppleant:

Vakant
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Södra LO (SLO)
Ordförande:

Sara Bergstrand

V ordförande:

Gun Grysell

Sekreterare:

Anna Levin

Kassör:

Erik Sundberg

Ledamot:

Amanda Palm

Ledamot:

Natalie Andersson

Ledamot

Alexandra Bengtsson Sjösten

Suppleant

Ann Wanker

Suppleant

Linn Björkman
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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
Åsa Danielsson
Ordförande

Maritha Östlund-Holmsten
Vice ordförande

Magnus Adrian
Kassör

Kristin Bergström
Sekreterare

Emma Silén
Ledamot

Anders Härnman
Ledamot

Git Jonare
Ledamot

Maria Nilsson
Suppleant

Camilla Johansson
Suppleant
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Verksamhetsplaneringar 2021
Avdelningsstyrelsens och kommittéers verksamhetsplanering
Boxerklubbens övergripande målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer
och främja avel av sunda, exteriört och mentalt goda hundar och utveckla boxerns exteriör
och bruksegenskaper
Trots Covid 19 så kommer vi att planera för en verksamhet som skall ge våra medlemmar
möjligheter till aktiviteter i Svenska Boxerklubben. Vi kommer att erbjuda digitala Zoom
möten med olika föreläsningar och naturligtvis planerar vi för Boxer SM samt Boxerläger.
Telefonmöten eller digitala möten varje kvartal med Lokalområdenas ordförande kommer att
fortsätta vilket vi tror gör vårt samarbete ännu bättre. Det är ju i våra lokalområden det mesta
klubbarbetet utförs.
En planerad Uppfödarträff finns återigen på agendan på höstsidan då vi hoppas
hälsosituationen i Sverige är bättre. Det är av stor vikt att vi kan fånga upp nya och blivande
uppfödare och diskutera hur vi bäst förvaltar rasen.
Vi behöver fortsätta vårt sökande efter en Webmaster och uppdatera befintliga checklistor
samt skriva nya när det gäller vår kontinuerliga verksamhet.

Avel och Hälsokommitténs verksamhetsplanering
Planerar att tillsammans med andra kommittéer anordna en Uppfödarträff i höst där vi
inbjuder uppfödare, hanhundsägare och medlemmar. Vi hoppas på att i år kunna genomföra
detta.
Vidare kommer vi att inbjuda till digitala utbildningar, exempelvis avel, hanhundsanvändning,
genetik mm. Vårt mål är att på detta sätt sprida information och kunskap om rasen boxer och
även engagera uppfödare och medlemmar.
En broschyr till valpköpare skall tas fram under året att kunna medfölja varje boxervalp via
sin uppfödare.
Uppdatera med information på facebook och hemsidan såsom tidigare.
Se över möjligheten att läsa av spondylos i Sverige som ett komplement till Tyskland då inte
alla resultat redovisas. En första uppgift är att söka kompetent veterinär med tillräcklig
erfarenhet.
Förbereda och revidera RAS inför 2022

AG Mentals verksamhetsplanering
Arbetsgruppen kommer under året att ha digitala Zoommöten och utbildningar i ämnet Mental
samt undersöka möjligheten till funktionärsutbildningar i samarbete med lokalklubbar/
rasklubbar eller distrikt.
Vårt mål är att öka antalet mentalbeskrivna boxer. Vidare planeras att uppdatera Rasprofilen
Boxer Mental.
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Exteriörkommiténs verksamhetsplan o målsättning
Planer finns att anordna digitala videoutbildningar i rasklubbens regi, där både anatomi och
utbildning om rasens exteriöra fel och förtjänster ingår. Framförallt då problematiken rörande
brakycefali.
Uppfödare och brukare av hund inom alla områden ska uppmuntras till att söka insikt i frågor
som har stor påverkan på rasens hållbarhet och sundhet.
Målet är att återskapa intresset och förståelsen för en exteriör avel som gynnar sund exteriör
med god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman
som påverkar hälsan negativt.

Prov & Tävling Verksamhetsplanering
Prov & tävlingskommittén mål är att öka intresset för Boxerägare att vara aktiva med sin
boxer. Målet innefattar också att öka antalet boxer vid prov och tävlingar som Boxerklubben
arrangerar. För att lyckas med detta kommer Boxerklubben bl.a. arrangera Boxerläger och
Boxer SM på Tånga Hed i Vårgårda 2021.
Prov & tävlingskommittén kommer även arbeta med de regelrevideringar som är aktuella
inom SKK och SBK genom att delta i konferenser och arbetsgrupper.

Utställning
Nya regler fr.o.m, år 2022 för Boxerklubbens utställningar:
• Judges List for ATIBOX World Show
• Svenska domarlistan (en ny reviderad lista)
• Engelska A + B listan (gäller för en övergångsperiod då domare från UK också kan ansöka
till ATIBOX World Show Judges List)

Mål:
Att vi har en variation på våra domare.
Att locka fler deltagare nya som gamla till våra utställningarna.
Uppgifter:
Ansöka om Boxerklubbens utställningar för 2023.
Finnas för våra LO:n om de behöver hjälp eller har frågor gällande utställningar.
Se till att våra LO:n får den information de behöver som kommer från SBK och SKK.

Boxer SM
Nytt fr.om år 2022:
- Nya turordningsregler domare.
- Svenska domare vartannat år.
- Vid två domare till BoxerSM ska alltid den ena domaren vara svensk.
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Boxer SM kommer arrangera tävlingar och prov inom utställning, lydnad, bruks och IGP. Vi
kommer även undersöka möjligheten att kunna ha någon form av träningstävling alternativ
inviga någon ny gren för att öka deltagandet och bredda intresset för Boxer SM. Inte säkert att
vi hinner få ihop det till i år men arbetet med att förbereda för det har startat.
Under SM kommer vi också se till att det finns ”SM värdar (gula västar)” som är behjälpliga
att besvara frågor gällande tävling, träning och utställning för att säkerställa att nya
boxerägare och medlemmar känner sig extra välkomna och förhoppningsvis kan det ge ett
mervärde att vara medlem och engagera sig i vår klubb.
Det planeras även för en kamratfest.
Boxer SM kommer behöva hjälp i form av förstärkning från lokalområden. En ny typ av
funktionärsschema planeras för att underlätta för intresserade att hjälpa till på SM.
Prov & tävlingskommittén kommer även arbeta med att dokumentera checklistor, rutiner och
dokument för att underlätta för efterträdare att arrangera SM.

PR & INFO:s verksamhetsplan
PR-& Infokommittén och hela Boxerklubben ska fortsätta jobba med att få ut information och
nyheter till våra medlemmar och intresserade av rasen boxer.
Vad kan Boxerklubben erbjuda och hur ska vi berätta om det? är ett arbete som vi fortsätter att
jobba med.
Våra förslag för PR-& info-kommitténs arbete under 2021:
• Bli ännu bättre på att nå ut med nyheter/information till våra medlemmar.
• 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 2021.

Webbredaktionens verksamhetsplan
För 2021 har webbredaktionen följande planer och mål:
· Om möjligt, utöka webbredaktionen med en eller två personer.
·

Skapa en kalender över kommande aktiviteter för att tydliggöra dessa ytterligare.

·

Göra en översyn av webbplatsen för att hitta utdaterad information och utdaterade
kontaktpersoner.

·

Arbeta vidare med att få lokalområdena att publicera mer information på sina
webbsidor.

·

Fortsätta arbetet med att driva trafik från Facebooksidan till webbsidan och tvärt om,
så att vi når så många medlemmar som möjligt.
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Boxerlägrets Verksamhetsplan
Boxerläger 2021 planeras den 18-24 juli på Tånga Hed, Vårgårda.
Tio grupper planeras i disciplinerna spår, sök, IGP, uppletande/lydnad och socialisering/
grunder. Platserna släpps för anmälan den 1 april. Vi räknar med ungefär 74 deltagare (fyllda
grupper). Normalt arrangerar vi Boscarsgala, föreläsning samt andra kvällsaktiviteter under
veckan men tanke på Covid-19 är den planeringen öppen för förändring.
En föreläsare är bokad och vidtalad att förändringar och anpassningar efter restriktioner och
rekommendationer kan ske. Åtgärder enligt restriktioner och rekommendationer för lägrets
möjliggörande finns under planering beroende på aktuellt läge. Tånga är öppna för att hjälpa
till med anpassningar för genomförande och med möjlighet till ändrade bokningsvillkor.

Boxerbladets verksamhetsplan
Redaktionens mål för Boxerbladet 2021 är:
Generella mål:
• Fortsätta utveckla Boxerbladet till att vara en tidning för alla boxerintresserade
• Fortsätta utveckla samarbete mellan Boxerbladet, klubbens FB-sida och webbsidan
• Få in fler annonsörer med hjälp av en ny medarbetare
• Fortsätta locka fler prenumeranter, med en förhoppning att flera av dem ska steget till
medlemskap.
Konkreta mål:
• Fyra temanummer planeras under året: Boxern som brukshund, Boxern som familjehund,
Boxern som utställningsras och Boxerns färger
• Utveckla arbetet med att presentera aktuell forskning kring boxerns hälsa i samarbete med
SLU.
• Prova det som går under arbetsnamnet # Boxerklubben - ett sätt att få in medlemmars
ögonblick med sina boxrar i tidningen.
• Lyfta fram några av Boxerklubbens alla boxerprofiler.
• Fördjupa oss i viktiga föreningsfrågor som är viktiga för Boxerklubbens framtid.
• Presentera intressanta boxerböcker.

Kommittén för förtjänsttecken och utmärkelser, verksamhetsplan
Mål: Verka för att våra LO:n även fortsättningsvis nominerar klubbmedlemmar som genom
sina insatser gjort sig förtjänta av Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken.
Uppgift: Att i god tid skicka ut information 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 15 november. Utdelning av
förtjänsttecken sker på BF.
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Verksamhetsöversikt Utställningar 2021
Datum

Arrangör

Ort

Domare

21-05-02

NVLO

Örebro

Kåre-Olesen-Norklit, Danmark

21-05-15

ÖGLO

Växjö

Karl-Erik Johansson, Sverige

21-06-06

VLO

Lerum

Tuula Seppälä, Finland

21-06-20

SLO

Bjuv

Fabrizio Censi, Italien

21-08-15

SM

Tånga
Hed,Vårg
årda

Paul Keenan, Irland

21-09-04

ÖLO

Rasbo
Kil,
Uppsala

Annmari Maeland, Sverige

21-09-05

GDLO

Gysinge

Stephen Gething, England
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Valberedningens förslag /ll avdelningsstyrelse /ll Svenska Boxerklubben 2021
Ordförande

Åsa Danielsson

Vice ordförande

Maritha Östlund Holmsten Kvarstår 1 år

Kassör

Eva Smedjeborg

Nyval 2 år

Sekreterare

Kristin Bergström

Omval 2 år

Ledamot

Anders Härnman

Omval 2 år

Ledamot

Git Jonare

Omval 2 år

Ledamot

Emma Silén

Kvarstår 1 år

Suppleant

Maria Nilsson

Omval 2 år

Suppleant

Camilla Johansson

Kvarstår 1 år

Revisorer

Mikael Pålblad

Omval 1 år

Peo Sundelin

Omval1 år

Lola Södergård

Omval 1 år

Cecilia Borgljung

Nyval 1 år

Revisorssupleanter

Omval 1 år

Kommentar val av kassör:
Eva Smedjeborg har inte varit med i förslaget om kassör.
Karlskoga 2021-01-03
Elisabeth Wahlström
Eva Smedjeborg
Peter Burland

Förberedande valberedningens förslag
Den förberedande valberedningskommitténs förslag till Valberedning att verka inom Svenska
Boxerklubben 2021
Sammankallande:
Elisabeth Wahlström
Ledamöter:
Annika Johansson
Linda Antonsson

Omval 1 år
Fyllnadsval 1 år
Nyval 2 år

Gyttorp
2021-01-30
Sven-Einar Holmsten
Malin Andersson
Linnea Andersson
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Delegater BF 2021
GDLO
ÖLO
NVLO
VLO
ÖGLO
SLO
MNLO

–
Delegat ännu ej utsedd
–
Malin Andersson
Emma Gavelli
Sara Bergstrand
Anders Fahlén

Bilaga 1:
SvBs avdelningsstyrelses förslag till komplettering i stadgarna avseende firmatecknare för
förening i rasklubbens och lokalområdenas stadgar.
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