
Litet referat från Boxerfullmäktige den 28 mars 2021 

Inför fullmäktigemötet hade Boxersverige nåtts av sorgebeskedet att Ann Wanker, Twinbox kennel, 

avlidit efter en tids sjukdom. Ordförande Åsa Danielsson inledde mötet med att be alla delta i en tyst 

minut för att hedra minnet av Ann. 

Även minnet av den under 2020 avlidna Erica Blomberg, Hausse kennel, hedrades vid detta tillfälle. 

 

Allt blir så påtagligt när personer som många av oss känner och har en relation till, avlider. Plötsligt är 

allt för sent. Det som skulle ha sagts får förbli osagt. Telefonsamtalet som sköts upp ”till sedan” 

förblir för evigt uppskjutet. Dagen kommer aldrig tillbaka. Men utanför fortsätter livet… 

 

Föreningslivet fortsätter också, pandemin till trots.  

Det gamla ska läggas till handlingarna och det nya ska få sin början. 

För Boxerklubbens del slutar och börjar allt med Boxerfullmäktige. Föregående år ska redovisas och 

om styrelsen inte haft sina fingrar i syltburken och revisorerna granskat verksamheten och balans- 

och resultaträkningen kan godkännas, så ska styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

 

Avgående kassören Magnus Adrian hade alla räkenskaper i god ordning och avdelningsstyrelsen har 

”hållit i plånboken” och gör en vinst på ca 52.000 kr. Detta diskuterades och Magnus redogjorde för 

skälet till vinsten. 

Medlemsintäkterna är i stort sett likvärdiga mot tidigare år, trots att vi tappar en del medlemmar. 

Det som påverkat resultatet i positiv riktning är minskade tryckerikostnader, nytt avtal med posten,  

intäkter av den populära Boxerkalendern samt en rejäl ökning av prenumeranter på Boxerbladet. 

Kostnader för resor och möten är mycket låga för närvarande, och allt detta sammantaget är orsaken 

till klubbens goda kassa och fina resultat.  

Avdelningsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet och mötet rullade vidare. 

 

När det gamla är lagt till handlingarna sätts fokus på kommande års verksamhet och budget. 

 

Boxerklubbens verksamhet det kommande året är mycket beroende av utvecklingen av 

coronavirusets utveckling samt vaccinationsläget i Sverige.  

Boxerklubben, liksom alla andra klubbar inom SKK-organisationen, har att förhålla sig till 

Folkhälsomyndighetens beslut och regler. SKK gör en uppföljning av myndighetsbesluten var 14.e dag 

och där grundläggs de regler som sedan bl.a. Boxerklubben har att förhålla sig till. 

 

Åsa Danielsson talade en del om årets planering och oron inför de planerade större aktiviteterna 

såsom Boxerläget och Boxer-SM, men även förstås om den fysiska uppfödarträffen och de officiella 

utställningarna och annat. 

Här tog Åsa tillfället i akt och dementerade de felaktiga uppgifter/rykten, som florerar om att 

Boxerläget 2020 ställdes in i onödan. Lägret hade inte kunnat genomföras under 2020, bland annat 

p.g.a. det reseförbud som myndigheterna införde. Genom att ställa in lägret inom avbokningstiden,  

och göra detsamma med Boxer-SM, var avbokningskostnaderna i Vårgårda i stort sett obefintliga, 

under 100-lappen, jmf med halva budgeterade totalkostnaden, eller mer, om avbokning gjorts 

närmare aktiviteten.  

Boxerfullmäktige fortsatte med kommande års verksamhetsplan och rambudget. Medlemsavgifterna 

behålls oförändrade. 



Valberedningen redovisade ett sent avhopp av Camilla Johansson och hade satt in Åsa Nilsson, ÖGLO 

på ett fyllnadsval som suppleant efter Camilla.  

I övrigt fanns inga nomineringar gjorda till styrelsen i laga ordning och valberedningens förslag 

röstades igenom på alla poster. Se styrelsens sammansättning i anslutning till detta referat. 

 

Årets fullmäktige var ett digitalt möte via ZOOM och mötet leddes på ett föredömligt sätt av SKK/CS 

ledamot och ordförande i Föreningskommittén, Ove Johansson. Genom tydlighet och gott humör, var 

fullmäktigemötet klart på ca 1½ timme.  

 

Det är förstås effektivt och bra, men kan aldrig ersätta de fysiska mötenas möjlighet till diskussioner, 

de viktiga samtalen vid lunch och fika, kontaktskapandet som ofta leder till att nya samarbeten, nya 

tankar och idéer föds.  

 

En viktig del vid de fysiska årsmötena/fullmäktigemötena är korandet av olika vinnare. Duktiga 

personer och ekipage får sin rättmätiga uppskattning på plats och fina vandringspriser får nya, 

tillfälliga, ägare. Diplom delas ut till både uppfödare och avelsdjur liksom förtjänsttecken till personer 

som viker sin tid, och ibland liv, till föreningsarbete.  

Vid årets Boxerfullmäktige deltog, förutom avdelningsstyrelsen och fullmäktigeordförande, även en 

av revisorerna, PO Sundelin, samt de två nya personer som fanns på valberedningen förslag.  

Därutöver var nästan alla Lokalområden representerade, utom MNLOs representant som glömde 

bort fullmäktigemötet. 

De som representerade demokratin var NVLO Annika Johansson VLO Marlene Mussawir ÖGLO Emma 

Gavelli SLO Sara Bergstrand ÖLO Katarina Magnusson och GDLO Malin Slåtteby. 

 

Det fanns inga motioner till årets BF, men ett förslag från avdelningsstyrelsen om en komplettering 

till stadgarna, avseende firmatecknare för förening i rasklubbs och lokalområdes stadgar. 

Förslaget går i korthet ut på att firmatecknare ska ha begränsat mandat till att göra större 

inköp/transaktioner, ej överskridande 10% av ett basbelopp (2021 48.300 kr). Högre belopp föreslås 

tas av styrelsen gemensamt. 

Förslaget antogs enhälligt och ska nu vidare till SBK för fastställande där. 

Ett kort och kärnfullt Boxerfullmäktige var till ända, protokoll finns i sin helhet på Svenska 

Boxerklubbens websida och skickas också ut till lokalområdena genom lokalområdets sekreterare. 

Vid pennan, 

Maritha Östlund-Holmsten 

 

 

 


