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Program 

Lördag 25 mars LO konferens, moderator Maritha Östlund Holmsten. 

12.00  Samling med lunch 

13.00  Diskussionspunkter 

15.00  Kaffepaus  

15.30  Diskussionspunkter                                                                                                             

17.00  Avslutning 

19.00            Middag 

 

Informationspunkter och diskussionsämnen; 

 Redovisning RAS 

 SKKs organisationsutredning 

 AS förslag till BF; Upprätta en handlingsplan för utredning av lokalområdesgränser samt 

minska antal ledamöter i LO styrelser. 

 Redovisning av eventuellt ”vilande lokalområden”. 

 Rapport ATIBOX 2018 

 

Söndag 26  mars 

7.30    Frukost 

9.30    Boxerfullmäktige 

12.30    Lunch 

13.30    Boxerfullmäktige 

15.00    Avslutning 
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Dagordning 

Boxerfullmäktige 2017-03-26 

§ 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 h) 

 

§ 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 

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.                                                                                                       

Marlene Mussawir (vald på två år vid BF 2016) 

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 2017 

 (eller uppdrag till avdelningsstyrelsen att avgöra anmälningsavgifter för officiella och 

 inofficiella utställningar). 

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

 under § 14. 

1) AS förslag till Boxerfullmäktige 

 Upprätta en handlingsplan för utredning av lokalområdesgränser samt minska antal 

ledamöter i LO styrelser. 

 Förslag till fördelning av lokalområdens kostnader för resa till Boxerfullmäktige, oavsett 

var i landet Boxerfullmäktige arrangeras. 

Förslaget ska bygga på en likafördelningsprincip med identiska resekostnader för X antal 

representant från varje lokalområde 

 Boxerfullmäktige bekräfta AS beslut i protokoll 2016-07-28 § 80 ATIBOX, pkt 2. (se 

protokoll hemsidan)                                                                

        

2) Inga motioner inlämnade. 

 

§ 22. Boxerfullmäktige 2018 

  

§ 23.  Övriga frågor för diskussion (inga beslut) 

 

§ 24.  Boxerfullmäktiges avslutande 
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Mandatfördelning 

LO Medlemsantal Mandat Delegater 

ÖNLO 41 2  

MNLO 58 2  

GDLO 61 2  

NVLO 105 2  

ÖLO 221 3  

MÖLO 99 2  

VLO 193 3  

ÖGLO 83 2  

SLO 131 2  

Medlem 

i två LO 

 

(17) 
  

Utland 9   

Totalt 1001 20  

 

Avdelningsstyrelsen 

Deltagare från styrelsen: Anders Härnman,Kicki Bergström, Eva Jacobson, Maritha Östlund 

Holmsten, Pernilla Sundberg, Torbjörn Johansson, Erica Blomberg, Hans Åhnström 

LO-konferensen: 

Utöver LO-representanterna och styrelseledamöter: 

Boxerfullmäktige: 
Utöver LO-representanter, styrelseledamöter; 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 

Nedan presenteras verksamhetsberättelsen för Svenska Boxerklubben under 2016. 

Avdelningsstyrelsens verksamhet 

Boxerfullmäktige (BF) 2016 avhölls söndagen den 13 mars på Elite Hotell i Eskilstuna. Sju 

lokalområden (LO:n) var representerade, med totalt 16 röster. 

Lokalområdeskonferens avhölls i anslutning till BF, lördagen den 12 mars. Avdelningsstyrelsen 

(AS) har i år haft nio styrelsemöten, varav fem fysiska möten och fyra telefonmöten. Samtliga 

styrelsemöten är protokollförda och protokollen är publicerade på webbplatsen.   

Boxerläger anordnades den 16 - 24 juli på Tånga Hed 
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Boxer SM anordnades den 12 -  14 augusti på Tånga Hed 

LO konferens och Boxerträff/Uppfödarkonferens anordnades i Linköping 28 – 30 oktober. På LO 

konferensen deltog 16 representanter från samtliga LO:n utom från MNLO och ÖNLO. Dessutom 

var AS representerade med sju styrelsemedlemmar. På Boxerträffen deltog 23 deltagare och sju 

styrelsemedlemmar från AS. 

Anders Härnman deltog på Rasklubbskväll och Svenska Brukshundklubben (SBK) Kongressen 13 

– 14 maj 2016. Likaså deltog Pernilla Sundberg som Boxerklubbens delegat och som åhörare Lotta 

Johansson. 

Lotta Johansson och Towe Melander deltog på  SBK RAS/RUS konferensen 4 – 6 november. 

Pernilla Sundberg och Marlene Mussawir deltog på ett möte kallat av Svenska Kennelklubben btr 

revidering av mentaltesten. 

Anders Härnman och Maritha Östlund Holmsten deltog på ett möte mellan Boxerklubben och 

SBK för att försöka förbättra relationerna mellan Boxerklubben och SBK/ Avel o Hälsa. Två 

representanter från SBK Förbundsstyrelse (SBK/FS) varav en representerade SBKs  avel och 

hälsa, samt SBKs generalsekreterare medverkade. 

Svenska Boxerklubben finns nu med på Europakartan! För första gången någonsin kommer en 

världsutställning för boxer arrangeras i Sverige! Svenska Boxerklubben representerades av Anders 

Härnman och Maritha Östlund Holmsten på  ATIBOX General Assembly i Slovenien 2016-05-20 

då vi med mycket stor majoritet tilldelades värdskapet för ATIBOX World Boxer Show 2018. Det 

blir en unik chans att visa upp boxern som ras för en större allmänhet och en fantastisk möjlighet 

för boxerälskare att se boxereliten från Europa. 

Boxerklubben har under 2016 varit aktivt engagerad i arbetet kring regelrevideringen gällande 

bl.a. mentaltesten och utställnings- och championatsreglerna. Boxerklubben har starkt reagerat på 

SBKs agerande i flera sakfrågor i främst två viktiga frågor för vår ras, samt på de personangrepp 

som förekommit mot förtroendevalda inom SBK. Vi kan aldrig tolerera personangrepp/mobbing i 

något avseende i samhället och definitivt inte i föreningslivet. Boxerklubbens agerande och 

avståndstagande gäller framförallt, det som skett vid revideringen av mentaltesten och reglerna för 

tävlan om certifikat på utställning. 

Svenska Kennelklubben centralstyrelsen (SKK/CS) har skarpt tagit avstånd i ett starkt uttalande 

angående SBKs agerande mot personer när det gäller MT revideringen och cert utan provmerit. 

Detta uttalande visar också att Boxerklubben fått rätt i sin överklagan till SBK/FS btr SBKs 

agerande i certfrågan. 

Boxerklubben har också internt blivit drabbad av turerna kring dessa frågor! Vi kan aldrig tolerera 

personangrepp i sociala medier,vilket under året tyvärr har skett på oss i Boxerklubbens 

avdelningsstyrelse/AS. Detta har medfört en allvarlig splittring i Boxerklubben och fått några i AS 

att inte fortsätta arbetet i avdelningsstyrelsen och inte heller i viktigt kommittéarbete! 

 

Medlemsantalet i SvB per den 31/12 2016 var totalt 1001, en minskning med 19 personer från 

föregående år. Nio medlemmar är boende i utlandet och 17 st medlemmar har dubbelt 

medlemskap. 

Fördelning av medlemmar: 

LO 2016 2015 

ÖNLO 41 38 

MNLO 58 53 



LO-konferens och Boxerfullmäktige 25 – 26 mars 2017.         2017-02-07                    

8 

 

 

 

GDLO 61 68 

NVLO 105 100 

ÖLO 221 223 

MÖLO 99 96 

VLO 193 216 

ÖGLO 83 91 

SLO 131 130 

Utländsk medlem 9 5 

Medlem två LO:n (17) (20) 

TOTALT 1001 1020 

Ekonomi 
Redovisas på LO årsmöten och Boxerfullmäktige. 

AS sammansättning 

Ordförande  Anders Härnman 

Vice ordförande Pernilla Sundberg 

Kassör   Eva Jacobsson 

Sekreterare  Kristin Bergström 

Övriga ledamöter Maritha Östlund Holmsten, Hans Åhnström och Torbjörn Johansson 

Suppleanter  Erica Blomberg och Elisabeth Wahlström. 

 

Verkställande utskott har under året utgjorts av Anders Härnman, Maritha Östlund Holmsten, 

Pernilla Sundberg och Eva Jacobsson. 

Kommittéer och andra funktioner 
(först angivna namn är sammankallande) 

Avel & Hälsa   Maritha Östlund-Holmsten,                                                 

   Marlene Mussawir. Ulrika Edgren adjungerad btr valphänvisning,   

   uppfödarregister, hanhundsregister och omplacering. 

Boxerbladet nr 1-4 Carina Karlsson (redaktör) och Anders Härnman (ansv. Utgivare) 

Elisabeth Wahlström, Helena Fredriksson, Susanne Hassler, Frida Wickström. 

Boxerläger  Dag Björnerud, Ann Wanker, Erik Sundberg, Cecilia Thelin. 

Exteriör  Erica Blomberg 

Boxer SM  Anders Härnman, Pernilla Sundberg, Malin Andersson 

Förtjänsttecken Eva Jacobson 

Webmaster  Erik Sundberg 

Medlem  Lotta Stenström 

Prov-Tävling   Pernilla Sundberg, Marlene Mussawir, Torbjörn Johansson, Lotta    

  Johansson, Ingrid Trip, Karin Lehrman, Maria Nilsson 
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PR/Info  Elisabeth Wahlström, Helena Fredriksson 

Utställning  Hans Åhnström, Elisabeth Wahlström, Kicki Bergström 

Vandringspriser PO Sundelin 

Ombud på SBKs kongress: Pernilla Sundberg. 

Revisorer   PO Sundelin, Bo Cronert 

Revisorsuppleanter Rolf Lindström, Lola Södergard 

Valberedning  Erik Sundberg (sammankallande), Marlene Musssawir   

    (ledamot), Jill Mellström (ledamot).     

       

Valberedningskommitté:  Lotta Johanson (sammankallande), Ann Wanker och    

          Johanna Rapp samt Malin Slåtteby(suppleant). 

 

Avels- och Hälsokommitténs berättelse 

Maritha Östlund-Holmsten, Marlene Mussawir 

Kommittén har under året bestått av Maritha Östlund-Holmsten (sammankallande) och Marlene 

Mussawir. 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. 

Sven-Einar Holmsten har Boxerklubbens licens beträffande Lathunden. 

Hjälp har sökts från SBK:s utskott avel och hälsa för att få programmet att fungera i Windows 10. 

Kommittén har inte fått någon respons från SBK:s utskott, varför revideringsarbetet för RAS har 

försenats samt att den planerade informationen till medlemmar inte har kunnat fullföljas. 

 

2016 har varit ett år där huvudarbetet för kommittén har bestått av kontakter med andra länder i 

bl.a. hälsofrågor såsom JRD (juvenil renal dysplasia) mm., samt arbete med förslag till ändrade 

valphänvisningsregler. 

 

Kommitténs Maritha Östlund-Holmsten och Marlene Mussawir har planerat och genomfört en 

uppfödarutbildningshelg med ett gediget program på agendan – bl.a. innehållande: 

- info om revideringsarbetet för valphänvisning i Svenska Boxerklubben, info om 

revideringsarbetet med RAS, info/utbildning ang HD-index, info om hälsoläget i andra länder och 

info om statusen på boxer i Sverige över huvud taget. 

 

Arbetet med att revidera den Rasspecifika avelsstrategin (RAS) har färdigställts under året. 

Problem med programmet till Lathunden har dock försenat arbetet och den planerade 

utvärderingen får skjutas på till inledningen av 2017. 

 

HD-index har införts för boxer och gäller fr o m 16 januari 2016. 

Kommittén har informerat om HD-index vid LO-konferensen i samband med Boxerfullmäktei 

(BF) 2016, vid uppfödarträffen/boxerträffen samt i några lokalområden. 

Stor tid har gått åt till att besvara frågor från några medlemmar angående HD-index. 

 

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

Kommittén har föreslagit att hanhundsregistret ska läggas ned. Avdelningsstyrelsen har beslutat 
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enligt förslaget. 

 

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) och den planerade konferens för bracecyfala raser som ska genomföras 

under nästföljande år. 

Kommittén har deltagit på avelskonferenser arrangerade av SKK och rasutvecklingskonferenser 

arrangerade av Svenska Brukshundklubben (SBK) samt på utbildnings- och informationstillfällen 

om HD-Index. 

Kommittén har, genom Maritha Östlund-Holmsten deltagit på en konferens i SKK:s regi angående 

brakecyfali och även hållit ett kortare anförande om Boxerklubbens arbete med, och syn på, de 

kortskalliga raserna. 

Kommittén har, genom Marlene Mussawir, deltagit på utbildningsdagar i SKK:s regi angående 

HD-index. 

Kommittén bevakar hälsoarbetet i andra länder samt internationella forskningsarbeten och följer 

noga debatten om de brakecyfala raserna. 

Boxerklubben har idag 108 uppfödare i uppfödarregistret. 24 kullar har fått valphänvisning.4 

hundar – 3 hanar, 1 tik har omplacerats. 

 
 

 

 

EXTERIÖRKOMMITTENS  BERÄTTELSE 

Erica Blomberg 

 

Erica Blomberg har på årets BoxerTräff redovisat resultatet från SRD-sammanställningen för 

2014-2015. Detta för att öka kunskapen om boxerns exteriör hos uppfödare och andra intresserade. 

Under året har det funnits möjlighet att meddela att man deltagit, av Boxerklubben anordnad, 

exteriörutbildning och då ha kunnat få en markering i Uppfödarlistan. Mer information finns på 

hemsidan under fliken exteriör. Fortfarande kan man be att få markeringen. 

47 hundars (18 hanar 29 tikar) exteriörprotokoll är inlagda i Lathunden av Ulrika Edgren. Hon 

undersöker om hur man kan plocka ut och redovisa de punkter som intresserar oss speciellt. 

 

Medlemskommitténs berättelse 

Lotta Stenström 

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 hemsidan med aktuella medlemslistor ca 10-12 gånger om året 

 

Prov och tävlingskommitten.                                                                                                  

Pernilla Sundberg, Marlene Mussawir, Torbjörn Johansson, Lotta Johansson, Ingrid Trip, Karin 

Lehrman, Maria Nilsson 
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Kommitténs arbete har under 2016 till stor del bestått av ett stort engagemang i den 

regelrevidering som pågår angående mentaltestets utförande. Det har varit flertalet möten på 

central nivå i SBK under året där flera av kommitténs medlemmar deltagit 

 

Kommitténs arbetet 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. 

 

PR/INFO-Kommittén                                                                                                              
Helena Fredriksson, Elisabeth Wahlström 

SvB har i år igen (via VLO) varit representerade på ”My Dog” i januari och (via ÖLO) på 

”Stockholms Hundmässa” i december. Stort tack till dessa lokalområden som för ut information 

om vår ras på landets största hundmässor. 

Dessutom framtagit informationsfolder om Boxerklubbens verksamhet och en  Boxerkalender 

2017  till försäljning. 

Berättelse från kommittén för Webbplatsen.                                                                  

Erik Sundberg                                                                                                                                             

Inga stora strukturella förändringar har gjorts under 2016 utan webbplatsen ser i grova drag ut på 

samma sätt idag som den gjorde den 1 jan 2016. 

Totalt har 170 nya artiklar skapats och 26 stycken har blivit uppdaterade. Målet har liksom tidigare 

varit att uppdatera webbplatsen inom 24 timmar efter att önskemål om uppdatering inkommit. I de 

flesta fall har detta mål uppnåtts. 

Händelser under året. 

Driften vid vårt webhotell City Networks har på det hela taget fungerat bra, endast några mindre 

driftstörningar har förekommit. 

Något LO har lämnat "gammal teknik" bakom sig och gjort om sina webbplatser till att använda 

CMS. 

I början av året fick samtliga LO fick nya mailadresser så att adresserna numera tillhör 

lokalområdets egen subdomän. Dessutom gjordes i början av året vissa mindre förändringar i 

funktionerna bakom valphänvisningen och uppfödarregistret, t ex kan uppfödarna numera själva 

uppdatera viss information. Jag har dessutom skapat några enklare script och hjälpmedel, t ex för 

beställning av boxerkalendern. Kontroll och uppdatering av valphänvisningar och uppfödarregister 

har liksom tidigare år skötts av Ulrika Edgren och Lotta Stenström har skött uppdateringar av 

medlemsregistret. Ulrika Edgren har även, liksom tidigare år, skött uppdateringen av 

hälsostatistiken. 

 

Ett flertal andra mindre uppdateringar har gjorts, t ex information om Boxerlägret och Boxer-SM 

samt naturligtvis inläggning av artiklar i nyhetsflödet på förstasidan. Större delen av artiklarna på 

förstasidan har initierats av ordförande Anders Härnman. 
 

FACEBOOK                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Svenska Boxerklubben finns sedan september 2013 på Facebook. I dagsläget är det 1094  personer 

som gillar Boxerklubben. Det är 80% kvinnor och 20 % män. Kvinnor ålder 25 – 34 år, 18%, 35-

44 år, 20%, 45-54 år 18%. Motsvarande för män är 3%, 5% och 4%. 

Utställning. 
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Hans Åhnström, Kicki Bergström och Elisabeth Wahlström 

 

Ansökt om utställningar 2019, Lydnads- Bruks och IPO/BSL/BH prov – samt ansökt om ändringar 

i samband med utställningar 2017 hos SBK i samråd med lokalområdet. 

 

Kommittén har rapporterat SBK´s och SKK´s utställningsresultat till Boxerbladet, samt resultat till 

Hunddata 

 

Officiella utställningar 2016 

DATUM ARRANGÖ

R 

ORT OFFICIELLA/VALPA

R 

DOMARE 

2016-03-

05 

GDLO SMEDJEBACK

EN 

55/2 INGRID 

ANDERSSON, 

SVERIGE 

2016-05-

01 

NVLO ÖREBRO 78/12 ARNE HAUGEN, 

NORGE 

2016-05-

14 

VLO LERUM 60/1 OLIVER ERAT, 

ÖSTERRIKE 

2016-06-

19 

SLO BJUV 39/3 CAROL SCHOFIELD, 

ENGLAND 

2016-07-

24 

MÖLO KVICKSUND 63/15 KARL-ERIK 

JOHANSSON, 

SVERIGE 

2016-08-

07 

MNLO SUNDSVALL 18/2 MARITHA 

ÖSTLUND-

HOLMSTEN, 

SVERIGE 

2016-08-

14 

SM VÅRGÅRDA 96/17 ANDERS 

HÄRNMAN, TOMMY 

DAHLSTRÖM, 

SVERIGE 

2016-08-

27 

ÖLO SÖDERTÄLJE 69/14 MARGOT 

EGEBLAD, 

DANMARK 

2016-09-

04 

ÖGLO ALVESTA 39/3 FIONA GODWIN, 

ENGLAND 

TOTALT   517/69  

 

Vandringspriser 

PO Sundelin 

Presentation av vandrings- och minnesprisvinnare. Fullständiga listor publiceras på Boxerklubbens 

webb och Boxerbladet nr 1. 

 

Boxerklubbens vandrings- och minnespriser 2016 
PRIS VINNARE 

Peggie Ceders Minnespris Engelaiz Xpectation 
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Forester Johnsson’s VP Engelaiz Zokrates 

 

Maj-Britt Larsson minnespris till 

bästa Lydnadsboxer 

Okey-Dog Carrera-Gt 

 

VP Bästa IPO/BSL-boxer Jipotimas Marziale 

Sv. Boxerklubben VP till 

Bästa Avelshund 

 

Swedbox Prince 

Sv. Boxerklubben VP till 

Bästa Avelstik 

 

Hausse Vixi 

Sv. Boxerklubben VP till 

Bästa Uppfödare 
 

Engelaiz Kennel, Marlene Mussawir 

Sv. Boxerklubben VP till 

Bästa Veteran 

 

Swedbox Octopuss 

SBK VP till Bästa Allroundboxer 

 

  Engelaiz Xpectation 

Barbro Rydins Minnespris Ej klart. 

 

Ragnar Borgefors VP till Bästa 

Avelshane 

 Jipotimas Yinichi 

Axel Jakobssons Minnespris till 

bästa junior på Boxer-SM 

Ingen kvalificerad 

Christina och Alf Gunnerfälts VP 

– till minne av Kicki 

Shirwalk’s Destiny 

 

Berättelse från Boxerlägerkommittén                                                                                                     
Cecilia Thelin., Ann Wanker, Erik Sundberg, Dag Björnerud  
 
Lägret startade söndagen den 17 juli och avslutades lördagen den 23 juli. 

Arrangemanget anordnades på Tånga Hed i Vårgårda, med tillgång till deras boende i rum och på 

camping, lydnadsplaner, samlingslokal samt restaurantservice. Vi använde försvarets marker på 

Remmene Hed samt fält i utkanten av Vårgårda. Totalt deltog 88 personer. 

Följande grupper fanns i år; 

En aktivitetsgrupp 

Tre IPO-grupper 

Tre spårgrupper 

Två sökgrupper 

En lydnadsgrupp 

Samtliga grupper tränade på Tångas planer, på Remmene skjutfält eller på Vårgårda 

Schäferhundklubb. Vi hade också tillgång till Herrljunga Brukshundklubbs appellplan under några 

dagar. Varje morgon klockan 8 fanns möjlighet till allmän platsliggning med skott på Kanonplan. 

Vi arrangerade en mycket populär föreläsning med Amanda Persson från Yngsjö som föreläste och 

visade hundmassage. Boscarsgalan arrangerades som vanligt med god mat, utdelning av Boscars 

samt musik och dans. 

Utvärderingen efter lägret visar att deltagarna var mycket nöjda. Det fanns några negativa 

synpunkter på maten. Vi fick fina omdömen om våra instruktörer och i år var tre länder 

representerade bland instruktörerna, Sverige, Norge och Ungern. Vi har haft turen att ha mycket 
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duktiga och kvalificerade instruktörer på vårt läger vilket kan ha bidragit till att samtliga grupper 

var så gott som fulla. 

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! 

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

Efter avslutat läger mailades deltagarlistor till Studiefrämjandet som genererade en summa pengar 

insatta på Boxerklubbens konto. 

Berättelse från Boxer SM-kommittén 
Anders Härnman, Pernilla Sundberg, Malin Andersson 

Utställning: Malin Andersson, Kristin Bergström, Mia Ljung 

Anmälningar: Ulrika Edgren 

Anmälan (internet), katalog, ringsekreterarlådor: Ulrika Edgren 

Annonser till katalog, sponsorer: Ulrika Edgren 

Kamratfest, kök: Kristin Bergström 

Lydnadsprov:  Pernilla Sundberg 

Bruksprov: Pernilla Sundberg i samarbete med Herrljunga BK 

IPO/BSL: Leif Öjestedt  i samarbete med OG Vårgårda 

Rosetter: Malin Andersson 

Medaljer: Malin Andersson 

Grill: Dag Björnerud/Johan Paulsson 

Försäljning: Erica Blomberg 

 

Utställningskommissarie: Pernilla Sundberg 

Utställningsbestyrelse: Carina Bengtsson, Ulrika Edgren, Elisabeth Wahlström 

Utställningsansvarig: Malin Anderson 

CUA: Malin Anderson 

Sekretariat:  ÖGLO    

Kassör: Eva Jacobsson 

Tävlingssekreterare: Eva Norell, Ditte Timmerman 

SM startade fredag eftermiddag med parad och invigningstal av ordförande Anders Härnman. 

 

Klockan 15.00 startade lydnadsproven med 29 deltagare. 

Domare var Bo Isaksson för samtliga klasser. 

Tävlingsledare i LKI och II var Ingrid Trip. Tävlingsledare i LKIII och i Elit var Jill Mellström. 

Efter tävlingarna följde prisutdelning. 

 

Lördagen började kl. 06.15 med stort deltagarantal på bruksgrenarna spår och sök. Totalt var det 

20 deltagare fördelade på 12 st i spåret och 8 st i söket. 

Domare vid bruksproven var: Lotta Blomqvist, Kjell Blomqvist, Lennart Petersson och Kjell 

Reikerås 
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Ansvarig tävlingsledare var Pernilla Sundberg. 

 

IPO/Bsl 

Domare: Bo Stigsson 

Figurant: Johan Nilsson 

Provledare: Daniel Nilsson 

IPO klass 1:  Fyra boxer. 

IPO klass 2: Två boxer. 

IPO klass 3: Tre boxer. 

Bsl 3: En startande boxer. 

Sammanlagt antal startande 12 boxer. 

Ansvarig tävlingsledare Leif Öjestedt. 

 

På lördagskvällen var det kamratfest med god mat och trevligt umgänge, 119 personer hade anmält 

sig till denna kväll. 

Söndag: Inofficiell valputställning och Officiell utställning för vuxna. 

Domare för utställning var Tommy Dahlström och Anders Härnman 

Totalt deltog 113 boxer fördelat på 17 valpar och 96 vuxna. 

Fördelning valpar,7 hanar och 10 tikar. 

Vuxna, 38 hanar och 58 tikar. 

Under lunchuppehållet anordnades en veteranparad där många fina veteraner presenterades. 

Vi vill ta tillfället i akt och återigen TACKA alla som bidragit till årets SM! 

 

Boxerbladet 

Carina Karlson, Helena Fredrikson 

 

Boxerbladet har utkommit med 4 nr enligt plan. 

Boxerbladet har haft en redaktionsråd bestående av Carina Karlsson, ordförande Anders 

Härnman, Helena Fredriksson och Frida Wickström. Sussi Hassler har funnits med under nr 

1 men sedan anmält förhinder. Elisabeth Wahlström har varit “vilande” under året men både 

Sussi och Elisabeth är tillbaka inför Boxerbladet 2017 nr 1. Vi har också under året fått 

tillgång till en korrekturläsare i Ulf Nolmark, vilket har höjt kvaliteten ytterligare. 

Vi har också märkt ett ökat intresse bland medlemmarna att bidra med text och bild till 

tidningen. Det är inte längre redaktionsrådet som skriver alla artiklar utan vi bollar våra idéer 

med de som skriver för oss inom sitt expertområde och sedan sköter vi själva layouten. 

Boxerbladet har under året fått mycket positiv feedback från medlemmarna både på sociala 

medier men även i personliga mail och även med vanlig post. 

Det nya formatet har inneburit bättre möjlighet till layout och nyttjande av sidorna. 

Boxerbladet nr 1 
Omslaget är en härlig bild på en boxer i skogen utövandes Rapport som är numrets tema. 

Då visste vi ännu inte att en Boxer skulle finnas med i Bruks SM med den äran i denna gren. 

Innehållet var traditionsenligt rapport från BF- och LO-konferens, Vandringspriser 2015, 

annons för Boxer SM, Boxerläger och Årets Boxerspecialer. Bengt Härnman en av 

Boxerklubbens profiler avled i slutet av 2015 och Maritha Östlund-Holmstens “till minne” 

publicerades. Detta väckte också en idé till en ny temaserie vi kallade just Boxerklubbens 

profiler. Nr 1 blev naturligt just om Bengt Härnman. 

Första delen om utställning publicerades i nr och och följdes upp i nr 2. 

Vi fortsatte på våra intervjuer om Kennelnamnen och hann med ett reportage från våra 

kämpar i Vindelälvsdraget. 



LO-konferens och Boxerfullmäktige 25 – 26 mars 2017.         2017-02-07                    

16 

 

 

 

Boxerbladet nr 2 
Temat är Lydnad och vi har en bild på ett fint fotgående på framsidan. 

Vi annonserar för Boxer SM och Boxerlägret. Att Boxerlägret har ett enormt intresse och att 

platserna säljer slut snabbare man hinner säga “Boxerlägret” skriver vi om. 

Vi får in material till fina artiklar från våra medlemmar: 

En av våra medlemmar bidrar med en text från sin resa till Atibox. 

En av våra nordligaste medlemmar skickar en text om fjällvandring. 

Ytterligare en medlem berättar om sin upplevelse på Lydnads sm som provhund. 

Det blåser till i klubben om certifikatsreglerna och diskussionen förs främst i sociala medier 

och Boxerbladet reder ut begreppen och fakta i ärendet i detta nr. 

Boxerbladet nr 3 

Helena och Carina från Redaktionsrådet var på plats på Boxer SM och kunde följa eventet 

på nära håll för Boxerbladets räkning. Framsidan blir en collage från tävlingarna som visar 

på rasens mångsidighet. Och ett stort fokus är just från Boxer-SM där vi tack vare våra 

duktiga fotografer i Boxerklubben kunde göra fina reportage. 

Under Boxer-SM föds även tankarna på “Boxerskolan” som ett led i varför är det inte fler 

som tävlar med sin boxer. Så i detta nr lanseras konceptet. Boxerskolans mentorer skriver 

artiklar i Boxerbladet för alla medlemmar och även artiklar som publiceras på Boxerklubbens 

hemsida. I en sluten facebook grupp för de med målet att komma ut och tävla för första 

gången kan man stötta varandra och får uppgifter från mentorerna. Detta är ett nytt grepp 

där vi nyttjar flera av klubbens olika kontaktytor. 

Naturligt blir temat “Tävling” vilket passar fint då det också var Boxer Yra på Bruks SM där 

Ulf och Lisa Nolmark deltog på ett enastående sätt med sin Tarazz. Och Boxerbladet fick ta 

dela av ett fint reportage därifrån. 

Boxern är tacksam att fota då det är fullt av upptåg och knasiga situationer i vardagen. Men 

det är inte alltid så enkelt att fånga på bild. Niklas Olsson, som jobbar som fotograf, bjuder 

på sin kunskap och ger tips och vi startar även en fototävling på olika teman. 

Vi hör ryktas om en spännande tävling i Luleå - Biathlon med hund! Cecilia Rönnbäck delar 

med sig av vad detta är och vilka boxrar med hussar och mattar som deltog, med härliga 

bilder. 

Boxerprofilen är Solveig Hoffman. 

Det annonseras för LO och Boxerträffen och vi har ett återkommande “Senaste nytt” från 

Atibox. 

Boxerbladet nr 4 
Årets Bragdhund och Årets sociala tjänstehund är Boxrar och får sina utmärkelser under 

Stockholms Hundmässa 3 december 2016 vilket uppmärksammas i Boxerbladet. Omslaget 

är en fin bild på Årets Bragdhund. 

Tema är “Förening” och förutom en kontakt med alla LO finns ett reportage från Boxerträffen 

och en artikel som sätter i Boxerklubben i sitt sammanhang och på vilket sätt den styrs och 

hur medlemmar kan påverka. 

Traditionsenligt presenteras årets pristagare för Peggie Ceder, Ragnar Borgefors Bästa 

Avelshane och Boxerklubbens Bästa Veteran. 

Tommy Dahlström skriver från Jahressieger. 

Vi får ett Jul-Boxer Quiz från Inger Tireland. 

Boxerskolan fortsätter och det är en stor succé. 

Sammanfattning 

Vi har haft ett fantastiskt roligt år med Boxerbladet där vi känner att medlemmarna blir mer 

och mer engagerade och hör av sig till oss med tips och idéer. Vi märker också att man vill 

ställa upp med texter, erfarenheter och kunskap när vi tar kontakt med våra egna idéer. 

Det som känns oerhört roligt är också är att vi nu har så många idéer inför framtida artiklar 
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som vi redan börjat jobba på. Arbetet har utgått från de mål vi satte för 2016 

· Utöka antalet annonser 

· Inspirera till aktivitet med sin boxer 

· Föra dialog med medlemmar för att fånga upp nya idéer 

· Vara en bra informationskanal för uppfödare 

Där jag med tillfredsställelse kan säga att vi verkligen inspirerat till aktivitet, och att vi 

upplever att vi har en bra dialog för att fånga upp nya idéer. Vi har en del att jobba vidare 

med vad gäller att utöka annonserna och att uppfödarna ser oss som en bra 

informationskanal. Arbetet har fått en bra start där med uppfödarrutan som kommer tidigt i 

tidningen varje nr. Responsen och feedbacken från uppfödarna på det har varit mycket bra. 

Så här i efterhand skulle naturligtvis målen varit mer mätbara, då det är något man aldrig blir 

helt klar med. 

Då jag på grund av mitt arbete måste säga ifrån mig rollen som redaktör för boxerbladet har 

jag bett Helena sätta målen för 2017. Så jag passar på att tacka för den här tiden det har 

varit fantastiskt! Tack för all feedback positiv som konstruktiv till förbättringar. 

 

 Förtjänsttecken och Utmärkelser                                                                                                      
Eva Jacobson                                                             

Inga ansökningar om  SBK:s Förtjänsttecken har inkommit till  Svenska Boxerklubben/AS. 

 

 

 

ATIBOX 2018 i Sverige. 
Anders Härnman & Maritha Östlund Holmsten 

 
ATIBOX i Malmö 2018 ligger 1,5 år fram i tiden och ett stort arbete ligger framför Boxerklubben. 

För en sak är säker; att arrangera ATIBOX med över 600 tävlande hundar kräver god planering, 

stora arbetsinsatser och många frivilliga krafter. Det blir också en unik chans att visa upp boxern 

som ras för en större allmänhet och en fantastisk möjlighet för boxerälskare att se världens finaste 

Boxer. 

Juni månad var en omtumlande månad för Boxerklubben, och AS kände under en tid stor 

osäkerhet till att fortsätta arbetet med ATIBOX i Malmö. 

I AS sommarhälsning till lokalområdena ställdes frågan om hur intresset är att deltaga med 

arbetsinsatser för att genomföra ATIBOX i Malmö, den 26 – 27 maj 2018. Sex lokalområden 

svarade, därav enbart ett lokalområde som var negativ inställt till arrangera  ATIBOX och deltaga 

med hjälpinsats. Alltså fem lokalområden anmälde stort intresse för att arrangera och hjälpa till 

med ATIBOX i Malmö. Med detta positiva gensvar i ryggen, beslöt då AS vid julimötet att 

fortsätta arbetet med ATIBOX i Malmö 2018. 

Boxerklubbens avdelningsstyrelse/AS, utsåg Anders H och Maritha ÖH som ansvariga med 

beslutanderätt för planering och genomförande av ATIBOX 2018, oberoende hur AS styrelse 

kommer att se ut t.o.m. 2018. 

Diskuterades sammansättning av en arbetsgrupp med ansvar att leda, planera och 

genomförandearbetet inför och under ATIBOX 2018 – AG ATIBOX 2018. 

Beslöts att utse en arbetsgrupp bestående av Anders Härnman och Maritha Östlund-Holmsten, att 

leda arbetet inför och under ATIBOX 2018. Beslutet gäller fr o m 1 augusti 2016 och 

arbetsgruppen väljs således för en tid av 22 månader (fr o m 1/8 2016 – 31/5 2018). 
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AG ATIBOX arbetar på mandat från AS och med fulla mandat och egen beslutanderätt i alla frågor 

gällande planering, genomförande och ekonomi. Ett separat konto för ATIBOX 2018 tecknas i 

samråd med AS kassör och den till AG ATIBOX 2018 utsedda kassören. 

AG ATIBOX utser själva de personer som ska ingå i andra arbetsgrupper kopplade till AG 

ATIBOX. 

AG ATIBOX utser domare, väl lämpade för ett arrangemang i Sverige. 

 

AG ATIBOX rapporterar till avdelningsstyrelsen (AS) och arbetar under den tid de har valts, fram 

till, och över ATIBOX 2018, oberoende av den på Boxerfullmäktige (BF) valda styrelsen. 

En arbetsgrupp har bildats och består av Anders H, Maritha ÖH, Anna Mildh Ackrell (sekr), PO 

Sundelin (ekonomi), Tommy Dahlström och Jill Melltröm (marknadsföring). Gruppen har haft fyra 

arbetsmöten och fortsätter med ett möte i månaden. 

Kopplande till arbetsgruppen är också Malin Anderson som ansvarig för ringsekreterare, Erik 

Sundberg och Helena Fredriksson ATIBOX 2018 webbsida. 

Anders H och Maritha ÖH ansvarar för arbetsmöten med Malmö stad. Hittills har vi haft ett fysiskt 

möte och tre telefonmöte och fortsätter med ett telefonmöte i månaden under första halvåret 2017. 

Vi har ansökt och fått godkänt med domare av ATIBOX Presidium. Tre nordiska - och fem domare 

från övriga Europa. 

Webbsidan kommer att öppnas under våren 2017. 

 

 

   



 

 

Lokalområdenas verksamhet 2016  

Aktivit

et 

 ÖNLO MNLO GDLO NVLO ÖLO MÖLO VLO ÖGLO SLO 

Styrelse

- 

Möte 

 

Antal 3 4 3 6 8 8 6 7 8 

Officiel

l 

Utställn

ing* 

Antal 

vuxna/valpar 

0 1 

18/2 

1 

55/2 

 

1 

 78/ 

1 

69/14 

1 

63/15 

 

1 

60/1 

1 

39/3 

1 

39/3 

Inoffici

ell 

Utställn

ing* 

Antal 

 

0  0 1 

2/139 

1 

19/0 

0 

 

0 

 

0 0 

 

Exteriö

r- 

Beskriv

ning* 

Antal 

(boxer/ annan 

ras) 

1 

7/0 

1 

5/0 

1 

2/0 

1 

8/1 

2 

16/0 

0 0 

 

1 

2/0 

1 

8/0 

Mental- 

test* 

Antal 

(boxer/ annan 

ras) 

0 0 0 1 

8/0 

1 

6/0 

0 

 

0 

 

0 1 

6/2 

MH* Antal 

(boxer/ annan 

ras) 

1 

7/0 

0 0 2 

15/1 

3 

21/1 

0 

 

2 

14/2 

 

0 2 

14/1 

Lydnad

s- 

prov* 

Antal 

(boxer/ annan 

ras) 

0 0 0 0 0 0 1 

1/18 

Rallyl 

1 

5/185 

0 

Medle

ms-

Antal/delt 2 4/39 3/20 3/? 3/? 2/? 2/44 2/? 2/? 



 

 

möten 

Medle

msträff

ar 

Antal delt 8 35 30 3 30 11 90 13 14 

Utbildn

ing ** 

Antal 

(deltagare SvB) 

1/? 0 0 0 1/12 0 6 0 3/? 



 

 

LOKALOMRÅDENS STYRELSER 2016. 

Övre Norrlands LO (ÖNLO) 

Ordförande:  Ingela Nordahl 

V ordförande:  -----------   

Sekreterare:  Linda Yndestig   

Kassör:  Therese Bergström  

Ledamot:  Åsa Öberg  

Ledamot:                   ------------- 

Ledamot:  -------------- 

Suppleant:  Cecilia Bergström 

Suppleant:  Kajsa Larsson 

 

Mellan Norrlands LO (MNLO)  

Ordförande   Ingrid Andreasson  Ledamot: Inga Bengtsson 

V ordförande:  Kenth Andreasson  Ledamot: Agneta Edin 

Sekreterare:  Ebba Gjerswold  Ledamot: PerErik Sandin 

Kassör:  Anders Söderlund  Suppleant: Catarina Sandin 

       Suppleant: Anders Fahlén 

Gävle Dala LO (GDLO) 

Ordförande:  Anette Andersson  Ledamot: Therese Jönsson 

V ordförande:  Lotta Jonsson   Ledamot: Linnea Andersson 

Sekreterare:  Malin Slåtteby  Ledamot: Rebecka Antonsson 

Kassör:  Petra Schmidt Rehnberg Suppleant: Lise-lotte Kihlström 

       Suppleant:  Pia Carlbom 

Närke-Värmlands LO (NVLO) 

Ordförande:  Sofia Dunder    Ledamot: Elisabeth Andersson 

V ordförande:  Jan Andersson    

Sekreterare:  Ann-Charlotte Westerlund   

Kassör:  Susan Varg     

        

Östra LO (ÖLO) 

Ordförande:  Annelie Brattgård  Ledamot: Yvonne Hultén 

V ordförande:  Lotta Johansson  Ledamot: Towe Melander 

Sekreterare:  Karin Brunskog  Ledamot: Kajsa Paulsson 

Kassör:  Sabina Sjölund/                    Suppleant: Nikolina Stenström                                                                                                     

   Susanna Bergman  Suppleant: ------------ 



 

 

        

Mälardalen-Östergötlands LO (MÖLO) 

Ordförande:  Pernilla Gustavsson 

V ordförande:            Madelene Winberg   Ledamot: Berthold Franzen 

Sekreterare:  Susanna Löwing (t.om juli)  Ledamot: Frida Wickström (t.om dec) 

Kassör:  Lola Södergård             Ledamot: Ulla Henell 

       Suppleant: Mia Ewerskog 

       Suppleant:   Göran Svensson 

   

Västra LO (VLO) 

Ordförande:  Hannah Gabrielsson   

V ordförande:  Marlene Mussawir  Ledamot: Therese Augustsson 

Sekreterare:  Merit Larsson   Ledamot: Malin Andersson 

Kassör:  Inger Nordh   Ledamot: Malin Axelsson 

       Suppleant: Annicka Nyberg 

       Suppleant:  Linda Antonsson 

Östra-Götalands LO (ÖGLO) 

Ordförande:  Mia Ljung   Ledamot: Åsa Nilsson 

V ordförande:  Cina Bengtsson  Ledamot: Sonja Lindeman 

Sekreterare:  Anna Mild Ackrell  Ledamot:  Johanna Rapp 

Kassör:  Jeanette Blomdahl  Suppleant: Sofi Sjöstrand 

       Suppleant: Celie Theandersson 

Södra LO (SLO) 

Ordförande:  Ann Wanker   Ledamot:  Anna Olebeck 

V ordförande:  Gun Grysell   Ledamot: Isabell Jansson 

Sekreterare:  Anna Levin   Ledamot: Amanda Persson 

Kassör:  Erik Sundberg  Suppleant: Alexandra Bengtsson Sjösten 

       Suppleant: Natalie Andersson 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 

 

Anders Härnman   Pernilla Sundberg   Eva Jacobsson 

Ordförande    Vice ordförande   Kassör 

 

 

 

 

Kristin Bergström   Maritha Östlund Holmsten  Hans Åhnström 

Sekreterare    Ledamot       Ledamot 

 

 

 

 

Torbjörn Johansson   Erica Blomberg   Elisabeth Wahlström 

Ledamot             Suppleant    Suppleant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verksamhetsplan för AS kommittéer 2017 

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 2017. 

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. 

Arrangera Uppfödare/exteriörträff hösten 2017.                                                                                                     

Utse ansvarig för att räkna ut årets vandrings- och minnespriser samt utreda förutsättningar för att 

revidera antal vandringspriser samt revidering av statuter. 

Arbeta för att till nästa revideringsperiod av utställnings- och championatsregler; att den boxer 

som har bäst exteriöra kvaliteter ska vara den boxer som erhåller certifikatet. Förfaringssättet 

motsvarar bruksprovens certifikat, där den bästa hunden som uppnår godkänd poängnivå, erhåller 

certifikatet. Dessutom att detta är en rasspecifik frågeställning och inte en gemensam för alla 

bruksraser som SBK anser. 

Revidering av Boxerbaldets policy. 

Ny policy för val av domare till Boxerklubbens utställningar. 

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

Utställning 

Mål 

Förbättra kvalitén på resultatredovisningen samt säkerställa att det sker inom 5 dagar 

Uppgifter: 

Ansöka om Boxerklubbens utställningar för 2020. 

Hantera önskemål från LO:n om ändringar av utställningar. 

Ansvara för att resultatredovisning sker till Boxerbladet 

Resultatredovisning till SKK Hunddata och Boxerspecialer på Boxerklubbens webbplats. 

Domarreferat från Boxerklubbens utställningar i Boxerbladet. 

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 2017: 

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. 

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

Fortsätta uppdatering av information för hemsidan. 

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. 

Redovisningar av domarkritiker från Boxerklubbens utställningar ska finnas på klubbens hemsida. 

En utbildning som behandlar boxerns rasstandard och anatomi ska genomföras. Företrädesvis i 

trakterna kring Mälardalen. 

 

Prov och tävlings kommittén                                                                          

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 Boxerkubbens 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. 

 

Boxerläger 
Boxerläger arrangeras 16 juli – 22 juli på Tånga Hed. 

Följande grupper planeras: Prova på spår & lydnad; tre spårgrupper; två sökgrupper; en lydnad; en 

dubbelgrupp IPO samt en IPO/BSL. Beroende på antalet anmälningar till de olika grupperna kan 

förändring ske. Boscarsgalan planeras till torsdagen 21 juli.  I Boxerlägerkommittén 2017 ingår 

Cecilia Thelin och Ingrid Tripp 

Boxerbladet 

För att kunna fortsätta utveckla Boxerbladet behöver vi framför allt en förstärkning av 

redaktionen, både som bidrar med att skriva och layouta tidningen. Lyckas vi inte med det så 

kommer Boxerbladet få sänka sina ambitioner. 

Målen för 2017 är: 

Fortsätta arbetet med att utveckla tidningens form. 

Fortsätta arbetet med att Boxerbladet ska vara en tidning för alla med olika typer av texter 

och innehåll. 

Arbeta med fyra längre teman 

1) Boxerskolan som kommer gå i mål BB4 2017 med förhoppning om att den bidragit till fler 

startande boxerekipage i bruks, lydnad och iIPO. 

2) Mot en friskare Boxer; En artikelserie som lyfter fram det arbete för boxerns hälsa som 

Boxerklubben nu sätter igång med den förändrade valphänvisningen. Det blir en fördjupning 

om boxerns hjärta, spondylos, hd-index med råd och kunskap för både uppfödare och 

hundägare. Osteochondros är också en intressant boxerhälsofråga och fler idéer kan säkert 

dyka upp. 

3) Typ eller Stil - en Boxer i förändring; En serie i tre delar som ger sig i kast med Boxerns 

rasstandard, tar ett jämförande grepp om boxer i olika delar av världen och slutligen tar sig 

an diskussionen om framtidens boxer och vilka vägval vi står inför. 

4) Boxerprofiler; Fortsätta arbetet med att blicka tillbaks i historien och möta dem som gjort 

stora insatser för klubben och boxerrasen. 

Att fortsätta det påbörjade arbetet med att skriva om och diskutera Boxerklubben som 

förening och bättre följa förenings arbete. Tex skriva om föreningscoacher, diskutera aktuella 

frågor, fånga upp medlemmar till att bli aktiva i tex arbetet för ATIBOX. 

Vi är intresserade av att skriva mer om uppfödarnas arbete och lyfta frågan om vad som 

krävs för att vi ska få fler kunniga uppfödare.  

 

 

Webbplatsen 

Huvudmål 

Vi ska ha brukshundsfärens bästa webbplats 

Delmål 

·All grundinformation på webbplatsen är klar 

·Samtliga kommittéers sidor är genomgångna och kompletterade med information 



 

 

·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 sekundär webmaster är utsedd 

Detta är alltså exakt samma mål som för 2016 och tyvärr så var väl måluppfyllnaden sorgligt nog 

närmast obefintlig 

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. 

 

ATIBOX 2018. 

Planera och arrangera det ”Bästa ATIBOX World Boxer SHOW.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsöversikt 2017 

Officiella utställningar 2017 (med reservation för eventuella ändringar) 

         Datum Arrangör                   Ort                       Domare 

 

17-03-04 

            

GDLO 

          

Smedjebacken 

     

Joe Smith, England 



 

 

 

17-05-01 

           

NVLO 

     

Örebro 

            

Sergej Vanza, Slovakien 

Marek Lewandowski, Polen 

 

17-05-21 

            

ÖGLO 

         

Alvesta 

          

Fredrik Norgren 

 

17-06-03 

            

VLO 

        

Lerum 

           

Anna Bouguka, Polen 

 

17-06-18 

         

SLO 

         

Örkelljunga 

          

Juta Haranen, Estland 

 

17-08-05 

 

ÖLO 

     

Uppsala 

                 

Ginette Hufschmid, Schweiz 

 

17-08-06 

         

MNLO 

        

Sundsvall 

  

Ej klar 

 

17-08-13 

        

BoxerSM 

      

 Tånga Hed 

  Danijel Boros Djevi, Serbia 

Ej klar 

 

17-09-03 

 

MÖLO 

     

Eskilstuna 

         

_Ej klar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningens förslag till Svenska Boxerklubbens Fullmäktige 2017. 

 
Ordförande                                     Personval                             1 år 

Lotta Johansson                                Ny val                                   1 år 

Vice Ordförande                             Personval                              1 år                             

Pernilla Sundberg                             Kvarstår                                 1 år ledamot 

 

Sekreterare                                      Personval                              1 år 

Kristin Bergström                              Kvarstår                                1 år ledamot 

 



 

 

Kassör                                               Personval                             2 år 

Eva Jacobsson                                    Omval                                   2 år ledamot 

 

Ordinarie ledamöter. 

Towe Melander                                    Nyval                                    2 år 

Sofia Dunder                                        Nyval                                    2 år 

Hans Åhnström                                    Kvartstår                               1 år 

 

Suppleanter. 

Lotta Stenström                                    Nyval                                     2 år 

Elisabeth Wahlström                            Kvarstår                                  1 år 

 

 

Revisorer. 

Anna Romlöv                                       Nyval                                    1 år 

Bo Cronert                                            Omval                                   1 år 

 

Revisorsuppleanter 

Rolf Lindström                                      Omval                                  1 år 

Lola Södergård                                      Omval                                   1 år 

 

Valberedningens förslag till mötesordförande för Boxerfullmäktige: 

PO Sundelin 

 

 

2017-02-02 

 

Valberedning 

 

Erik Sundberg                                             Marlene Mussawir                   Jill Mellström 

 

 
   

  

    

  

    

  

   

    

Förberedande valberedningens förslag. 

Den förberedande valberedningskommitténs förslag till Valberedning att verka inom Svenska 

Boxerklubben 2017 

 

Sammankallande: 

Rikki Jensen Nyval 1 år 

 

Ledamöter: 

Erica Blomberg Nyval 2 år 

Marlene Mussawir                                                                 Kvarstår 1 år 

 

2016-02-01 



 

 

Lotta Johansson 

Sammankallande 

 

Ann Wanker Johanna Rapp 

 

 

 

                               Avdelningsstyrelsens(AS) förslag till Boxerfullmäktige; 

 Upprätta en handlingsplan för utredning av lokalområdesgränser samt minska antal 

ledamöter i LO styrelser. 

 Förslag till fördelning av lokalområdens kostnader för resa till Boxerfullmäktige, oavsett 

var i landet Boxerfullmäktige arrangeras. 

Förslaget ska bygga på en likafördelningsprincip med identiska resekostnader för X antal 

representant från varje lokalområde 

 Boxerfullmäktige bekräfta AS beslut i protokoll 2016-07-28 § 80 ATIBOX, pkt 2.  (se 

protokoll hemsidan).                                                                


