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Program 

Söndag 27 mars 
KL 10.00 Start LO Konferens 
- Boxerklubbens framtid  
- Boxer SM & Jubileumskommitté   
KL 12.00 Avslut LO Konferens 
KL 12.00-13.00 Lunch  
KL 13.00 Start Boxerfullmäktige 
KL 15.00 Avslut Boxerfullmäktige 
 
Obs. Inget avbrott för fika. 
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Dagordning Boxerfullmäktige 2022 
 

§ 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. 

 b) Val av Vice Ordförande på två år. 

 f) Val av en ledamot på två år 
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 g) Fyllnadsval av en ledamot på ett år 

 i) Val av en suppleant på två år.                                                                                                                      
 (Två suppleanter, Tjänstgöringsordning) 

§ 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.  

§ 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 en ledamot på två år.                                                                                                                  

§ 18.    Val av valberedningskommitté för förslag till valberedning för 2023. 
            Tre ledamöter, varav en sammankallande, för förbereda val av valberedning för  
 nästkommande år.  
  
 § 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.  Beslut om omedelbar justering av § 15- § 20. 

§ 22.  Beslut om anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar under år 2022 
(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.        

§ 24.  Boxerfullmäktige 2023 
  
§ 25.  Övriga frågor för diskussion (inga beslut) 
 
§ 26.  Boxerfullmäktiges avslutande 
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Mandatfördelning 2022 

LO Medlemsantal Mandat Delegater 

NLO 57 2 
 

GDLO 57 2 
 

NVLO 80 2 
 

ÖLO 219 3 
 

VLO 150 2 
 

ÖGLO 79 2 
 

SLO 115 2 
 

Utland 6 
  

Totalt 763 15 
 

 
 

Verksamhetsberättelser 2021 
Avdelningsstyrelsens berättelse 
Åsa Danielsson 

Även detta år har inneburit förändringar pga. Covid-19 men vi har kunnat genomföra 
Boxerlägret samt Boxer SM. Med verktyget Zoom har vi kunnat genomföra möten och 
utbildningar/träffar digitalt. 
 
Även Boxerfullmäktige genomfördes digitalt den 28 mars. 
 
SBK Kongressen genomfördes digitalt medan Ras/Rus konferensen kunde genomföras 
fysiskt. Åsa Danielsson deltog på båda konferenserna. 
 
ATIBOX General Assembly och ATIBOX World Show genomfördes i oktober i Ungern. Där 
medverkade Åsa Danielsson som representant för Sverige och Anders Härnman som ledamot 
i ATIBOX presidium. Anders Härnman var inbjuden som domare på Ungerska 
Årsvinarutställningen som arrangerades dagen före ATIBOX World Show. Maritha Östlund 
Holmsten inbjuden domare till ATIBOX World Show. 
 
As har haft 11 protokollförda telefonmöten under verksamhetsåret. Samtliga protokoll är 
publicerade på hemsidan. 
Åsa Danielsson har haft Ordförandemöten med Lokalområdena under året vilket har 
uppskattats. 
 



 

Handlingar Svenska Boxerklubben Boxerfullmäktige 2022 
 
 

6 

Fördelning av medlemmar 
 
 

LO 2021 2020 

GDLO 57 64 

NVLO 80 83 

ÖLO 219 238 

NLO 57 - 

VLO 150 151 

ÖGLO 79 81 

SLO 115 130 

Utländsk medlem 6 6 

Diff i uppföljn.        0 0 

TOTALT 763 815 
 

 
 
Antal medlemmar, registreringar - *antal registrerade boxer i Sverige 
 
 

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Medlem.       763 815 834 886 892 1001 1020 

Registr. boxer      289 252 217 270 263 350 295 

 Antal totalt    4937 4878 4882 4878 4962 4897 4826 

 
*Statistik från hundregistret 
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Ekonomi  
Eva Smedjeborg 
 

AS sammansättning 2021 
Ordförande:   Åsa Danielsson 
Vice ordförande:  Maritha Östlund-Holmsten 
Kassör:   Eva Smedjeborg 
Sekreterare:   Kristin Bergström 
Övriga ledamöter:  Emma Silén, Anders Härnman, Git Jonare 
Suppleanter:   Åsa Nilsson, Maria Nilsson 

Verkställande utskott har under året utgjorts av Åsa Danielsson, Maritha Östlund-Holmsten 
och Eva Smedjeborg. 

Kommittéer och andra funktioner 
Avel & Hälsa: Åsa Danielsson (ansvarig), Janet Johansson. 
Adjungerade:  Ulrika Edgren, Pia Lannermalm, Maritha Östlund Holmgren 
Prov & tävling: Emma Silén (ansvarig), Åsa Nilsson.  

Arbetsgrupp Utställning:   Kristin Bergström (ansvarig),  
Adjungerade:  Pia Fogelberg Berglund 

Arbetsgrupp Drag: Magnus Adrian 

Arbetsgrupp Mental:  Åsa Danielsson (ansvarig), Git Jonare 

Adjungerad:   Inga-Lill Larsson 

Exteriör:  Anders Härnman (ansvarig), Sven-Einar Holmsten 

Vandringspriser: Kristin Bergström (ansvarig) 

Valphänv./uppfödarreg.:    Ulrika Edgren 

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, Anette Reutmer Åhlén, Andy Hjorth 
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. 
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Ombud på SBK kongress:  Åsa Danielsson. 
Revisorer:   Peo Sundelin, Mikael Pålblad. 
Revisorssuppleanter:  Lola Södergård, Cecilia Borgljung. 
Valberedning:  Elisabeth Wahlström (ansvarig), Linda Antonsson,  
  Annika Johansson 
Förberedande valkommitté: Sven-Einar Holmsten (ansvarig), Emma Gavelli,  
    Linnea Andersson. 

 
Avel och Hälsokommitténs berättelse 2021 
Åsa Danielsson, Maritha Östlund-Holmsten, Ulrika Edgren (adjungerad), Pia Lannermalm 
(adjungerad), Janet Johansson (adjungerad) 

Kommittén har under året bestått av Åsa Danielsson (sammankallande), Maritha Östlund-
Holmsten, adjungerande 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 och SLU. 
 
 Under 2021 har 289 hundar registrerats varav 22 är importer.  Antal kullar som registrerats är 
41.  
 
När det gäller HD frekvens ligger boxer fortfarande högt med ca 35% med grad C, D och E. 
Dock har andelen A och B ökar under åren 2018 – 2020 och de senaste tre årens resultat ser ut 
så här: 
 
År 2018 År 2019 År 2020 
A   52 (33,8 %) 50 (41,0 %) 32 (45.1%) 
B   35 (23,4%) 26 (21,3%) 15 (21,1%) 
C   55 (35,7%) 44  (36,1) 22  (31,0%) 
D   11 (7,1%)  1   (0,8%)   2  (2,8%) 
E    -   1  (0,8%) - 

 
Förhoppningsvis kommer fler hundar från de senaste årskullarna, och främst då 2020, ut till 
röntgen kommande år. 
 
Valphänvisningen har haft 38 kullar varav 6 av dessa uppfödare inte varit medlemmar i 
Boxerklubben. Fem hundar har omplacerats via Boxerklubben, två tikar och tre hanar. 
 
Nytt för i år är att vi fått veterinär Lennart Sjöström att även avläsa spondylos inofficiellt som 
ett komplement till avläsningen i Tyskland. Den svenska avläsningen redovisas på 
Boxerklubbens hemsida.  
Vi har också glädjande noterat att många skickat knäledsröntgen via Lennart Sjöström för 
avläsning. 
 
Tyvärr fick den planerade Uppfödarträffen ställas in på grund av Covid-19.  
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Under året har genomförts två digitala uppfödarutbildningar med kursledare Eva Nielsen. 
Såväl utbildning som kursledare var mycket uppskattad. Vi har även haft ett digitalt 
”Uppfödarmingel” i avsikt att få möjlighet att lära känna varandra bättre samt utbyta 
erfarenheter och frågor 
 

 AG Mentals berättelse 2021 
Åsa Danielsson, Git Jonare, IngaLill Larsson (adjungerad) 
 
Arbetsgruppen har följt upp det som rör mentalitet under året och svarat på frågor som 
inkommit.  
 
Ansökan om statyetter/diplom har under året inkommit från en uppfödare. 
 
Exteriörkommitténs berättelse 2021. 
Anders Härnman, Sven-Einar Holmsten 
 
Arbetet under fortsatt "coronaår" har som mest varit av löpande rapporteringskaraktär. 
Rapporteringen har bland annat gällt: 
- Svenska Boxerklubbens ställningstagande gällande kravnivåer för ATIBOX World Show 
Judges. 
- Svenska Boxerklubbens reaktion på SBK utskottet för avel och hälsa utlåtande i ett 
protokoll. 
- Publicering artiklar i Boxerbladet angående Boxern - en brakycefal ras 
 
Dessutom Svenska Boxerklubbens revideringsförslag till SKK:s kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet gällande boxer. 
 
Vi föreslår följande skrivning med förtydliganden under rubriken kommentarer: 
I rasen förekommer riskområden som: 
 
1. Andningsbesvär. 
 Ljudlig andning och öppen mun kan förknippas med trånga luftvägar på grund av huvudets 
proportioner (kort skalle, kort nosparti, otillräckligt utrymme i svalget och/eller knipta 
näsborrar). 
 
2. Hud: Irriterad och missfärgad hud. 
 
Kommentarer: 
Skalle/hals 
Uppmärksamma alltför korta skallar/nospartier som ger fel proportioner i huvudet. 
Nosryggens längd skall förhålla sig till skallens längd som 1:2. Trånga andningsvägar 
(otillräckligt utrymme i svalg och luftvägar) beror inte bara på kort nosrygg och trånga 
näsborrar utan även på kort, grov skalle, idag vanligt förekommande. Notera även "långa 
tungor". 
Inom problemområdet vill vi även uppmärksamma korta och grova halsar, vilket ger sämre 
utrymme för de viktiga organen i den delen av huvud. 
 
Hudproblem.  
Notera avvikelser i kritiken och låt det påverka kvalitetspris och placering.  
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Övrigt. 
Domare har inte sällan synpunkter om de områden som nämns i SRD för Boxer och det 
kommenteras i SRD-rapporten. Vi skulle vilja påpeka att domarna även bör visa det i sin 
prissättning i större omfattning. 
Det är till hjälp för rasklubben i arbetet med de här frågorna. 
Givetvis anser vi att boxern ska vara fortsatt listad i SRD.   
 
Medlemskommitténs berättelse 2021  
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 2021 
Emma Silén, Åsa Nilsson 

Kommittén har bevakat prov- och tävlingsfrågorna vid konferenser och vid skriftlig 
kommunikation gentemot förbunden och medlemmarna. 
 
Kommittén har under 2021 deltagit i möten samt beslutande digitala konferenser för 
regelrevideringar för bruksprov och lydnad. Boxerklubben samlade in synpunkter till 
regelrevideringarna från LO:n. Då inga synpunkter från LO:n inkom frågades även några 
medlemmar som aktivt tränar/tävlar i de olika grenarna.  
 
I den beslutande konferensen för Lydnad deltog: Emma Silén  
I den beslutande konferensen för Bruks deltog: Martina Carlstedt som utsågs av AS att 
representera AS.  
 
Vill rikta ett stort tack till Martina som kunde hoppa in på mötet med så kort varsel.  
 
Magnus Andersson har genomfört uträkningarna för vandringspriserna i samarbete med 
Kristin Bergström.  
 

Boxer SM-kommitténs berättelse 2021 
Kristin Bergström, Emma Silén, Jill Mellström, Ulrika Edgren 

Boxer SM hölls den 13–15 augusti på Tånga Hed i Vårgårda. På grund av rådande pandemi 
anordnades ingen officiell invigning utan kl 14.00 startade lydnaden med 15 anmälda hundar, 
13 boxer och 2 av annan ras. 13 hundar kom till start varav 11 boxer. Domare var Eva 
Svanstedt. Tävlingsledare var Jill Mellström. Efter tävlingen följde prisutdelning. Tyvärr fick 
vi inte kora någon SM-vinnare i lydnaden. 
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Lördagen den 14 augusti genomfördes bruksprov i spår, sök, IGP och IFH-spår. I vanlig 
ordning kom det några rejäla regnskurar och även ett antal åskknallar, men alla var på glatt 
humör ändå.  
 
Ett stort tack till Lerums Brukshundsklubb som hjälpte till att anordna proven i spår och sök. 
Uppletandet och specialmomenten utfördes på Brukshundsklubben medan brukslydnaden 
gick av stapeln på Tånga Hed. Domare var Bengt Eliasson, Kenth Sandberg, Kenneth Persson 
och Sven-Olof Sundberg. Tävlingsledare var Annika Wilson Svensson med stöd av Magnus 
Hagman. 
 
Spårgruppen bestod av 9 boxer och sökgruppen av 2 boxer.  
 
I sökgruppen blev Ulrika Edgren och Rubigo June Bug uppflyttade till högre klass sök. 
 
I spårgruppen fick vi glädjen att kora en SM-vinnare genom Karin Lehrman med Albinsson’s 
Biffiga Borka. De fick även ett CERT. 
 
Ett stort tack till Schäferhundklubben Vårgårda som bland annat hjälpte till med alla spår för 
IGP och IFH-tävlingen. Lydnaden och skyddet genomfördes också på schäferklubben i år.  
Domare var Anders Ljungsten, provledare var Thomas Thillman och figurant var Daniel 
Nilsson. 
 
BSL1 hade en deltagande boxer Catrine Lorensson med Teivik’s Valev som fick 
utbildningstecken och blev uppflyttad. 
 
IGP1 hade 3 deltagare, 2 var boxer. Tyvärr blev ingen boxer godkänd.  
 
IGP2 hade 3 deltagare och glädjande nog fick de båda deltagande boxerekipagen 
utbildningstecken och blev uppflyttade. Emma Gavelli med Engelaiz Disney och Cecilia 
Ling-Vannerus med Peer-Otzberg Fajter 
 
IGP3 hade 1 boxerekipage anmält och även här fick vi glädjen att kora en SM-vinnare i 
Robert Lindström med Engelaiz Dundra. 
 
IFH1 hade tyvärr ingen boxer anmäld. Av de 4 schäferekipagen fick 2 utbildningstecken. 
 
IFH2 hade 2 anmälda och klassen vanns av Jill Mellström och Jipotimas Chomolangma som 
fick utbildningstecken och därmed blev de första någonsin att bli SM-vinnare i IFH. 
 
Prisutdelningen skedde gemensamt för alla klasser efter tävlingens genomförande. Så 
glädjande att vi fick inte mindre än 3 SM-vinnare/Rasmästare i bruks/IGP/IFH 2021. 
 
I år delade vi upp utställningen på två dagar. 
Lördagen den 14 augusti genomförde vi en valputställning. 
Domare var Hans Åhnström från Sverige. 
Totalt deltog 13 boxervalpar, 6 hanvalpar och 7 tikvalpar. 
Bästa valp blev Sat’elit Box Vip Black och bäst i motsatt kön blev hanvalpen Kärrängens Sam 
Elliot. 
 
Söndagen den 15 augusti genomfördes en officiell utställning för boxer. 
Domare var Hans Åhnström. 
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Totalt deltog 65 boxrar, 29 boxerhanar och 36 boxertikar. 
Bäst i rasen och SM-vinnare blev Teamwork Banana Joe. 
Bäst i motsatt kön blev Ivy Von Dem Pingstangere från Danmark. 
 
Ansvarsområden:  
Lydnadsprov: Jill Mellström 
Bruksprov: Emma Silén i samarbete med Lerums Brukshundsklubb 
Tävlingssekreterare: Inger Edlund, Jill Mellström 
IGP/IFH: Jill Mellström 
Utställning: Kristin Bergström 
Utställningskommissarie: Eva Smedjeborg 
Utställningsansvarig: Kristin Bergström  
Domarvärdar: Åsa Danielsson 
Rosetter, Medaljer: Malin Andersson  
Anmälningar: Ulrika Edgren & Kristin Bergström 
Katalog, ringsekreterarlådor: Ulrika Edgren  
Annonser till katalog, sponsorer: Linda Antonsson  
Kök och grill: Annika Johansson & Eva Smedjeborg 
Försäljning: Linda Antonsson & Kristin Bergström  
Sekretariat: Emma Silén  
Kassör: Eva Smedjeborg 
Övrigt: Många av Boxerklubbens medlemmar. Vilket fantastiskt jobb ni gjorde. Ingen nämnd, 
ingen glömd men ett stort tak tack till er alla som hjälpte till. Utan er, inget SM! 
 
PR & INFO-kommitténs berättelse 2021 
Maria Nilsson, Helena Fredriksson 
 
PR-& Infokommittén har under 2021 haft som arbetsuppgift att informera våra medlemmar 
vad som händer i vår klubb bland annat genom att lägga upp information på vår hemsida samt 
Facebook. Vi har även lagt upp nyheter från SBK, SKK och inte minst om AS arbete på vår 
webbsida.  
 
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 2021 har 265st almanackor sålts. 
 
Under 2021 har PR & Info fortsatt arbetet med en Valpinfo till uppfödare/valpköpare. 
 
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. 
 
Tyvärr ställdes Hundmässan in i december och My dog i Göteborg i januari in pga. pandemin, 
en pandemi som har satt stopp för nästan all verksamhet under första delen av året. 
. 
Webbredaktionens verksamhetsberättelse 2021 
Linda Antonsson 

Webbredaktionen har under året bestått av Katarina Magnusson, Helena Fredriksson och 
Linda Antonsson. Magnus Adrian har varit webmaster. Målsättningen att utöka 
webbredaktionen med en eller två personer har tyvärr inte uppfyllts. 
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Det löpande arbetet med uppdateringar av diverse slag har i stort sett kunnat genomföras som 
tänkt. Målet att uppdatera tävlingsresultaten en gång i kvartalet har dock inte kunnat 
uppfyllas. 
 
Den nya Valphänvisningen som introducerades 2020 har under 2021 döpts om till Födda & 
planerade kullar för att bättre spegla att den tar upp alla registrerade kullar.  
 
Rapporteringen av utställningsresultat har omstrukturerats i och med att lokalområdena 
började använda sig av ett nytt utställningsverktyg, BRG Show.  
 
Arkivet har utökats så att både nyheter och aktiviteter från huvudsidan samt lokalområdenas 
nyheter och aktiviteter arkiveras. Därmed går all äldre verksamhet att finna under menyerna 
Nyhetsarkivet, Aktivitetsarkivet och LO-arkivet. 
 

Utställningskommitténs berättelse 2021 
Kicki Bergström  

Vi har under året haft 7 boxerspecialer som våra LO har arrangerat varav en är BoxerSM.  
 
Vi är glad att det gick att genomföra årets utställningar då vi fortfarande har en pandemi. 

 
Vandringspriser 
 
Pris  Vinnare 

Peggie Ceders Minnespris Teamwork Banana Joe 

Forester Johnsson´s VP Albinsson´s Biffiga Borka 

Maj-Britt Larssons minnespris till bästa 
Lydnadsboxer 

Albinsson´s Blixtrande Ronja 

VP Bästa IGP/BSL-Boxer Engelaiz Dundra 

Sv. Boxerklubbens VP till Bästa Avelshund Albinsson´s Alerta Krösamaja 

Sv. Boxerklubbens VP till Bästa Uppfödare Engelaiz 
Sv. Boxerklubbens VP till Bästa Veteran Engelaiz Atlanta 

Barbro Rydins Minnespris till bästa Allroundboxer  Albinsson´s Biffiga Borka 

Alf och Christina Gunnerfälts VP  Ingen ansökan inkommen 

 
Boxerlägrets berättelse 2021 
Cecilia Thelin 

Boxerläger 2021 planerades under hösten/våren -20/21 av Agneta Lundström och Cecilia 
Thelin. Det arrangerades på Tånga Hed i Vårgårda.  
På grund av covid-19 fanns det flera planerade åtgärder och en del förändringar genomfördes.  
Istället för tio grupper arrangerades det nio grupper med instruktörer varav flera med 
boxererfarenhet.  
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Presentation av läger, instruktörer samt övriga information fanns att tillgå via Facebook, 
Instagram och på Boxerklubbens webbplats. Ett deltagar-PM och ett instruktörs-PM 
skickades ut i god tid innan lägret.  
Det nya anmälningssystemet som skräddarsytts för lägret av Erik Sundberg var mycket bra 
och användarvänligt.  
Vi hade tillgång till flera träningsplaner på Tångas område samt försvarets mark vid 
Remmene skjutfält. Vi hade också tillgång till stora ängs- och åkermarker via lokala 
kontakter.  
Frukost och middag serverades i Tångas restaurant. Lunchlådor hämtades på morgonen.  
Det arrangerades ingen ”lära känna-kväll” och vi hade inga pubarrangemang. Dock fanns 
samlingslokalen ”Matsalen” tillgänglig för att deltagarna skulle kunna träffas under kvällstid. 
Vi hade ingen grill-mat till försäljning men grillen fanns på plats för den som själv ville 
utnyttja den.  
Vi minskade antalet deltagare i grupperna, flera av dem var inte fulla. Vi hade med största 
sannolikhet kunnat fylla dem efter annonsering på sociala medier samt med andra raser men 
på uppmaning av AS gjordes inga större ansträngningar med anledning av covid-19.  
En föreläsare, Eva Maria Wergård, var bokad. Eva Maria höll en uppskattad föreläsning om 
tävlingspsykologi i lokalen ”Matsalen”.  
En kvällstävling i uppletande arrangerades. Fina priser fanns från flera sponsorföretag. 
Sponsorerna omnämndes och taggades på Instagram och Facebook.  
Boscarsgalan arrangerades och det dukades flera bord med gott om plats. Den brukliga dansen 
efter prisutdelningen var inställd. Priser delades ut till nominerade lägerdeltagare.  
På grund av att Tånga hade minskad personal och för att kocken inte fått tillräcklig 
information från Tånga fungerade inte serveringen vid Boscarsgalan som tidigare. Vi fick 
själva se till att få fram porslin, plocka disk och ställa fram mat. Det saknades kaffe, mjölk 
och utrustning som fick letas fram. Alla deltagare var mycket hjälpsamma men det var inte 
bra ordnat från Tångas sida.  
Vi hade under lägret 58 deltagare fördelade på följande nio grupper:  
Tre grupper Uppletande lydnad  
Två grupper Spår  
En grupp Fh-spår  
En grupp IGP  
En grupp Sök  
En grupp Relation/Äventyr.  
 
Studiefrämjandet samarbetade med oss och fick listor över deltagarantal och arrangemang 
efter avslutat läger. 

 
Boxerbladets berättelse 2021 
Helena Fredriksson 

Boxerbladet har planenligt kommit ut med 4 nummer under året. Redaktionen har bestått av 
Helena Fredriksson (redaktör), Åsa Danielsson (ansvarig utgivare), Carina Karlsson,  
Ulf Nolmark (korrekturläsare), Linda Antonsson, Tommy Dahlström, Anette Reutmer Åhlén 
(layout) och Andy Hjort (annonser). LO-sidorna har tagits hand om av våra LO-skribenter. 
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Vi har haft fyra teman under året; Boxern som brukshund, Boxern som familjehund, Boxern 
som utställnings ras och Boxerns färger. 
Nytt för året är Boxerbiblioteket där bra boxerlitteratur recenseras. 
 
Måluppfyllelser 
I verksamhetsplanen för 2021 har vi arbetat med och uppfyllt följande mål: 
• Fortsatt utveckla Boxerbladet till att vara en tidning för alla boxerintresserade, bland annat 
genom årets teman som vänt sig till olika grupper av boxerintresserade. 
• Som ett led i att utveckla samarbetet mellan Boxerbladet och webbsidan har vi börjat lägga 

upp bonusmaterial på webben och länka till det i Boxerbladet med QR-koder. 
• Vi har fått in fler annonsörer tack vara att vi har en ny medarbetare, Andy Hjorth, som har 

arbetat med annonser, 18 080 kr (jämfört med 11 840 kr året innan). 
• Vi har fortsatt öka antalet prenumeranter, 28 stycken (jämfört med 24 i december 2020). 
 
Konkreta mål som vi inte har lyckats med: 
• 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 profiler. 
 
Förtjänsttecken och utmärkelser, berättelse 2021 
Git Jonare 

Följande medlemmar har tilldelats SBK:s förtjänsttecken 2021 (nominerade av, inom parentes 
nedan): 

Silver 
Anna Levin (SLO) 
Anna Lindström (VLO) 
Pernilla Sundberg (VLO) 
Helen Nilsson (NLO) 
Ulrika Söderlund (NLO) 
 
Brons 
Natalie Andersson (SLO)  
Mia Ljung (ÖGLO) 
Emma Silén (VLO) 
Lisa Nolmark (VLO) 
Ingegerd Wirén-Johansson (NVLO) 
Jan Andersson (NVLO) 
Agneta Lundström (ÖLO) 
Git Jonare (NLO) 
 
Enligt fjolårets verksamhetsplan skulle förtjänsttecknen för år 2020 ha delats ut på BF men då 
detta hölls digitalt, distribuerades tecknen via lokalområdena.  
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Lokalområdenas verksamhet 2021 
  

Aktivitet Typ NLO GDLO ÖLO NVLO ÖGLO SLO  VLO 

Styrelsemöten  antal 3 4 7 5 9 
 

10 9 
 

Off 
Utställning* 

antal 

vuxna/valp 

 1 
 
49/8 
_ 

1 
 
56/10 
_ 

1 
 

70/12
_ 

1 
 

38/4 
_ 

1 
 
53/6 
_ 

1 
 

41/11 
_ 

Inoff 
Utställning* 

antal 0   0 0  0 

Ext 
Beskrivning* 

antal 

boxer/annan 
ras 

 1 
 
14 

  1 
 

2 

1 
 
2 

 

 

Mentaltest*  antal      1  

MH*   antal 

boxer/annan 
ras 

  2 
 

15/1 

2  2 
7 

6/2 

1 
 

4 

Lydnad 
prov* 

antal 

boxer/annan 
ras 

   1  
KM 
Lydna
d 

                       

Medlems- 
möten 

antal 

deltagare 

2 
 

10-24 

1 
 

2 

2 
 

26/11 

1 1 

 
 1 

Medlems- 
träffar 

antal 

deltagare 

1 
 

9 

  1 2 
 

0 

2 
 

10/11 

0 
 

16 

Utbildning  antal   2 
 

1 1 
 

1 2 
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Lokalområdens styrelser 2021 
 
Norrlands LO (NLO)  
Ordförande   Ingrid Andreasson    
V ordförande:  Kenth Andreasson 
Kassör:   Anders Söderlund 
Sekreterare:   Anders Fahlén 
Ledamot:   Per-Erik Sandin 
Ledamot:              Catarina Sandin 
Ledamot:             Johanna Fahlén 
Suppleant:   Carina Karlsson 
Suppleant:   Ulrika Söderlund 
 
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:   Annika Johansson 
Ledamot:   Claudia Privileggio   
Suppleant:   Lena Andersson 
Suppleant:   Sandra Forsberg 
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Östra LO (ÖLO) 
Ordförande:   Katja Puustinen 
V ordförande:  Agneta Lundström 
Kassör:   Katariina Groth 
Sekreterare:   Heléne Mällström 
Ledamot:   Lena Sehlin 
Ledamot:   Katarina Magnusson 
Ledamot:   Susanne Thoors 
Suppleant:   Viveka Aronsson 
Suppleant:                  Peter Rosenqvist 

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:   Berthold Franzén, avgick den 6 juli - Vakant 

V ordförande:  Johanna Rapp 

Sekreterare:   Anna Karlsson 

Kassör:   Jeanette Blomdahl 

Ledamot:   Karina Malm 

Ledamot:    Pia Fogelberg Berglund 

Ledamot:   Andrea Hansson 

Suppleant:   Tomas Adamsson 

Suppleant:  Johanna Jungeklint  
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Södra LO (SLO) 

Ordförande:   Sara Widding   

V ordförande:  Natalie Andersson    

Sekreterare:   Anna Levin    

Kassör:   Erik Sundberg   

Ledamot:   Alexandra Bengtsson Sjösten 

Ledamot:  Amanda Palm 

Ledamot  Gun Grysell  

Suppleant  Linn Björkman  

Suppleant             Rebecka Nilsson 

 
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 2021 
 
 
Åsa Danielsson  Maritha Östlund-Holmsten  Eva Smedjeborg 
Ordförande  Vice ordförande   Kassör 
 
 
 
Kristin Bergström Emma Silén    Anders Härnman 
Sekreterare  Ledamot   Ledamot 
 
 
 
Git Jonare  Maria Nilsson          Åsa Nilsson 
Ledamot  Suppleant             Suppleant 
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Verksamhetsplaneringar 2022 

Avdelningsstyrelsens och kommittéers verksamhetsplanering 2022 
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 fortsatt ansträngd Covid-19 situation så kommer vi planera för en verksamhet som skall 
ge våra medlemmar möjligheter i Svenska Boxerklubben.  
 
Vi planerar för Boxerläger och Boxer SM med en Jubileumsfest då Boxerklubben 2022 fyller 
60 år. På Boxer SM kommer även prisutdelning av 2021 års pristagare ske. 
 
En planerad Uppfödarträff finns åter på agendan och förhoppningen är att vi år ska kunna 
genomföra denna. Det planeras även för en LO konferens och en digital anatomiutbildning.  
 
Avdelningsstyrelsen kommer göra en översyn av Boxerklubbens vandringspriser samt börja 
arbetet med revidering av RAS. 
 
Avel och Hälsokommitténs verksamhetsplanering 2022* 
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 har tagits fram under året och ska skickas till uppfödare för att 
kunna medfölja varje boxervalp vid försäljning  
Uppdatera med information på Facebook och hemsidan samt Boxerbladet såsom tidigare. 
 
Se till att kommitteen blir ännu mer aktiv och få fram fler lämpliga personer som vill arbeta 
med avel och hälsofrågor. 
 
Förbereda och revidera RAS inför året.    
 

AG Mentals verksamhetsplanering 2022 
Vi kommer under året att utöka gruppen med personer kunniga i mentalfrågor. 
 
Arbetsgruppen kommer under året att ha digitala Zoom möten 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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Exteriör kommitténs verksamhetsplan o målsättning 2022  
Planera att anordna digitala videoutbildningar i rasklubbens regi. Där både anatomi och 
utbildning om rasens exteriör och då främst huvudets detaljer. Boxern är för oss en huvud 
ras. Inte minst viktigt nu med 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. 

Vår Målsättning 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. 
 
Boxerklubbens uppgift är att styra och vägleda vår ras rätt i framtiden med RAS och 
boxerns rasstandard som styrande dokument. 
 
Prov & Tävling Verksamhetsplanering 2022 
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 bland annat arrangera Boxer läger 
och Boxer SM på Tånga Hed i Vårgårda 2022.  
 
Prov & tävlingskommittén kommer även arbeta med de regelrevideringar som är aktuella 
inom SKK och SBK genom att delta i konferenser och arbetsgrupper.  
 
Utställning 2022 
Under 2022 kommer det att arrangeras 7 boxerspecialer varav en är boxer-SM. 
 
Mål:  
Att alla ska känna sig välkomna till våra utställningar. 
Att erbjuda domare med bra kunskap om rasen. 
Att locka fler deltagare nya som gamla till våra utställningar. 
  
Uppgifter:  
Ansöka om Boxerklubbens utställningar för 2024.  
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: verksamhetsplan 2022 
Det planeras att på årets Boxer-SM fira Svenska Boxerklubbens 60 år jubileum med en stor 
gemensam middag. 
 
Uppgift:  
Anordna prov och tävlingar i utställning, lydnads, bruks, IGP, FH spår och i eget 
arrangemang och i samarbete med lokala brukshundklubbar.  
Gemensam middag. 
 
Mål:  
Erbjuda ett evenemang som attraherar medlemmarna att besöka och delta, som håller en 
internationell standard samt bidrar till att öka intresset för boxern som ras. Utveckla 
sammanhållningen mellan medlemmarna.  
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Hur ska målet uppnås:  
Engagera enskilda medlemmar och lokalområden i förberedelserna. Se till att checklistor och 
dokument blir uppdaterade med aktuell information i syfte att förenkla kommande 
arrangemang. 
 
PR & INFO:s verksamhetsplan 2022 
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 2022: 
 

• 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  
• Trycka Valpinfon och börja dela ut den till nya valpköpare 
• Omarbeta den befintliga informationsfoldern som kan delas ut på mässor.  
• Göra en Boxerkalender 2023. 

 
Webbredaktionens verksamhetsplan 2022 
För 2022 har webbredaktionen följande planer och mål: 
 
En utökning av webbredaktionen med en eller två personer för att verksamheten ska kunna 
utvecklas och mer hinnas med än de löpande uppdateringarna. 
 
Återuppta arbetet med att skapa en kalender över kommande aktiviteter för att tydliggöra 
dessa ytterligare.  
 
Förbättra hur man navigerar på sidan, till exempel lyfta fram lokalområdena så att man lättare 
hittar in på deras egna sidor. 
 
Fortsätta med översynen av webbplatsen för att hitta utdaterad information och utdaterade 
kontaktpersoner.  
 
Upprätta sidor för hälsofond och tillhörande minnessida enligt AS-beslut. 
 
Boxerlägrets Verksamhetsplan 2022 
Boxerläger 2022 planeras den 17–22 juli på Tånga Hed, Vårgårda. 
Tio grupper planeras och platserna släpps för anmälan den 1 april.  
 
Vi räknar med ungefär 75 deltagare (fyllda grupper).  
 
Det kommer även planeras olika kvällsaktiviteter och givetvis den populära Boscarsgalan.  
 
Självklart är allt beroende på hur Covid-19 utvecklar sig och vi följer utvecklingen noggrant 
och planerar för anpassningar efter restriktioner och rekommendationer om så behövs.  
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Boxerbladets verksamhetsplan 2022 
Redaktionens mål för Boxerbladet 2022 är: 
 
Generella mål: 
•  Få in fler medarbetare i redaktionen 
•  Knyta externa skribenter till redaktionen i ett redaktionsnätverk som återkommande kan 

skriva i tidningen 
• Ta in artiklar som har publicerats i andra hund- och boxertidningar runt om i världen, för att 

få nya inblickar och minska arbetsbördan för redaktionen 
• Skapa en bildbank för redaktionens arbete 
• Undersöka om Nextcloud kan användas i redaktionens arbete 
• Göra en vägledning för skribenter 
 
Konkreta mål: 
• 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 betydelsefulla för Boxerklubbens 
framtid. 
• Tema Senior - äldre boxrar och äldre boxerägare 
• Under året skriva om Boxerklubben 60 år 
 

Kommittén för förtjänsttecken och utmärkelser, verksamhetsplan 2022 
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 
sedan ska vara kommittén tillhanda senast 15 november. Utdelning av förtjänsttecken sker på 
BF. 
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Verksamhetsöversikt Utställningar 2022 

 
 Datum Arrangör

      
 Ort   Domare 

  
22-05-01 

  
NVLO 

  
Örebro 

  
Kåre Olesen-Norklit, Danmark 

  
22-05-14 

            
ÖGLO 

 
Jönköping 

  
 

  
22-06-06 

           
VLO 

  
Lerum 

  
Ingrid Andersson, Sverige 

  
22-06-19 

  
SLO 

  
Bjuv 

  
 

 
22-08-13 

 
SM 

 
Tånga Hed, 
Vårgårda 

 

 
22-09-03 

 
ÖLO 

 
Solna 
Sundbyberg 

 

 
22-09-04 

 
GDLO 

 
Österfärnebo 

 
Steve Gething, England 
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Valberedningens förslag till avdelningsstyrelse för Svenska Boxerklubben 
2022 
Ordförande          Åsa Danielsson       Omval 1 år 

Vice ordförande  Maritha Östlund Holmsten Omval 2 år 
Kassör                 Eva Smedjeborg  Kvarstår 1 år 
Sekreterare          Kristin Bergström Kvarstår 1 år 
Ledamot              Anders Härnman        Kvarstår 1 år  
Ledamot              Hans Åhnström Nyval 2 år 
Ledamot              Vakant  Fyllnadsval 1 år 
Suppleant            Maria Nilsson Kvarstår 1 år 
Suppleant            Vakant             Nyval 2 år 
 
Revisorer  Mikael Pålblad Omval 1 år 
  Peo Sundelin  Omval1 år 
Revisorssuppleant Cecilia Borgljung Omval 1 år 
 
 
Karlskoga 2021-01-03 
Elisabeth Wahlström 
Linda Antonsson 
Annika Johansson 

Förberedande valberedningens förslag 
Den förberedande valberedningskommitténs förslag till Valberedning att verka inom Svenska 
Boxerklubben 2022 
 
Sammankallande: 
Elisabeth Wahlström   Omval 1 år 
Ledamöter: 
Annika Johansson   Omval 2 år 
Linda Antonsson    Kvarstår 1 år 
 
 
Gyttorp 
2022-01-11 
Sven-Einar Holmsten 
Malin Andersson 
Linnea Andersson 
 
 
 
 
 



 

Handlingar Svenska Boxerklubben Boxerfullmäktige 2022 
 
 

26 

Delegater BF 2022 
GDLO  
ÖLO  
NVLO  
VLO   
ÖGLO  
SLO  
MNLO  
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