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Styrelsen 2018  

 
Ordförande:   Anneli Brattgård (avgick 2018-04-24) 

Kajsa Paulsson (tillträdde efter extra medlemssmöte 2018-05-29) 

Vice ordförande:  Lotta Johansson (avgick 2018-04-24) 
Sekreterare:   Karin Brunskog 

Kassör:   Susanna Bergman (avgick 2018-04-24) 
Anki Rydh (tillträdde efter extra medlemssmöte 2018-05-29) 

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

  Kajsa Paulson (fram till 2018-05-29, därefter ordförande, se ovan) 
  Carl Björkqvist 

Suppleant:   Viveka Aronsson 
Agneta Lundström (tillträdde efter extramedlemsmöte 2018-05-29) 
 

Revisor:  P O Sundelin 
  Åsa Danielsson 
Revisor suppleant  Monica Jönsson 

Valberedning:  Helena Fredriksson (sammankallande) 
Nikolina Stenström 
Martina Carlstedt 

Hemsida:   Karin Brunskog 
 

Ansvarsområden (Kommittéer/ arbetsgrupper) 

Lägerkommitté- Vilande  

MH/MT – Ansvarig: Lotta Johansson 

Utställning – Ansvarig: Karin Brunskog 

Arbetsgrupp Arvet – Sammankallande Kajsa Paulsson 

Boxermonter (arbetsgrupp) - (hundmässan Älvsjö) Arbetsgrupp på uppdrag av AS.  
Sammankallande/ ansvarig: Kajsa Paulsson. 
Ca 15 medlemmar deltog i för att bygga, demontera och bemanna montern. 

Representation 

Mars:  
Styrelsemedlem Kajsa Paulsson representanter ÖLO på 2018 års LO-konferens och Boxerfullmäktige i Malmö. 

Maj: ÖLO representeras på ATIBOX där ÖLO ansvarade för informationstält med Anneli Brattgård som ansvarig.  
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Oktober: Styrelsemedlemmar Kajsa Paulsson (båda dagarna) och Agneta Lundström (en dag) representerar 
ÖLO på Boxerträff och LO-träff i Eskilstuna. 
 

Medlemsutveckling 

Medlemsantal:   230 medlemmar per sista december 2016 
279 medlemmar per sista december 2017 
280 medlemmar per sista december 2018 

Aktiviteter 

Svenska boxerklubben Östra lokalområdet har under 2018, i enlighet med stadgarna för lokalområden skapat 
goda förutsättningar för hund, hundägare samt för hundägandet genom att genomföra följande aktiviteter: 

 Utställning  
Officiell utställning 25:e augusti på Södertäljes brukshundsklubb.  
Totalt 79 anmälda (52 officiella, 27 valpar) och 74 bedömda boxer (49 officiella, 25 valpar). 
Domare: Inese Pablaka, Lettland 

Kommitteen har bestått av Karin Brunskog, Lotta Johansson, Towe Melander och Anneli Brattgård. 
Gruppen har haft ett fysiskt avstämningsmöte. I övrigt har avstämningar skett via stängd Facebook 
grupp, mejl och telefonsamtal.  
ÖLO har representerats via Karin med deltagande i telefonmöten och i Facebook-gruppen för 
utställningsansvariga från de olika lokalområdena och avdelningsstyrelsen finns representerade.  

 Prov – Tävlingar  
-MH (mentalbeskrivning)- 5 stycken, (4 på Vallby/ Enköpings, 1 på Södertälje BK).  
Totalt 35 st hundar (boxer 34 st, övriga raser 1 st).  
Beskrivare: Ammie Hultin (4 st), Inga-Lill Larsson (1 st) 

-MT (mentaltest)- 1 tillfälle med 7 st boxer på Lövsättra SK, Vallentuna.  
Domare Leif Hjälm, Benita Stellberg  

-Exteriörbeskrivning- 3 stycken hundar vid MT tillfället.  
Exteriörbeskrivare: Pia Lannermalm  

 Läger 
2 lägeraktiviteter planerades under året men lägerkommitteen fick inte ihop en arbetsgrupp varför 
styrelsen beslutade att lägga lägeraktivitet vilande för 2018.  

 Medlemsmöten 
I enlighet med stadgarna har föreningen haft tre (3) medlemsmöten plus 1 extra medlemsmöte 
Vid årsmötet fick styrelsen inte ansvarsfrihet pga. att det saknades underskrift i revisorns berättelse av 
en av revisorerna. Till följd av detta genomfördes ett extra medlemsmöte 2018-04-22 för att avsluta 
årsmötet med korrekta underskrifter.  
2018-05-29 genomfördes ytterligare ett extra medlemsmöte då befintlig styrelse behövde 
kompletteras pga. att flertalet styrelsemedlemmar valt att lämna sina platser omgående 2018-04-24.  

 Utställningsträning 
2018-08-04 hade ÖLO en utställnings aktivitet som genomfördes av Towe Melander och Karin 
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Brunskog på Gubbängsfältet. Kostnad 100 kr / ekipage. I priset ingick kaffe och kaka.  
8 st betalande hundar och ägare deltog. 

 Medlemmar för medlemmar 
Boxerpromenad i juni där 3 boxer deltog med sina familjemedlemmar. Efter bad för hundar avslutades 
promenad med egen betalad fika på Skeppsholmen. 

 Boxermonter Hundmässan i Stockholm 
ÖLO styrelse byggde monter. Monter bemanning av medlemmar från Svenska Boxerklubben under 2 
dagar. Avdelningsstyrelsen (AS) fanns representerade båda dagarna genom Lotta Johansson (AS 
ordförande). 
Under dagarna deltog medlemmar med hund i mässans rasparad.  
I år var det även en SBK Historievisning då SBK fyllde 100 år. AS ansvarade för deltagande i SBKs 
historieuppvisning i aktivitetsringen. 

 Boxerbladet 
ÖLO har deltagit i Boxerbladets samtliga nummer med information till medlemmar genom LO-rutan.  

Arvsgruppen 

Gruppen består av Anna Persson, Lotta Bogård, Janet Johansson och Kajsa Paulsson (SK).  
Arvsgruppen sammansattes efter förra årets årsmöte genom att styrelsen.  
Gruppen har under året haft 3 fysiska möten samt ett telefonmöte. Gruppen presenterade ett första förslag på 
ÖLOs medlemsmöte i november. För slutgiltigt förslag för ”boxerarvet”, se bilaga 5. 

Kommunikation (Hemsida, Facebook, nyhetsbrev) 

Hemsidan har tyvärr under 2018 blivit utsatt för två stora hackningar vilket medfört att sidan stängdes ned helt 
från oktober/ november. Styrelsen beslutade att inte bygga en ny hemsida då AS jobbade på en helt ny 
plattform för alla lokalområden. Istället lades tid på att ta fram underlag/ material till den nya plattformen. 
Som komplement till hemsidan öppnades en Facebook sida, Östra Lokalområdet- Sv. Boxerklubben, upp där 
det på ett enkelt och tydligt sätt syns att styrelsen kommunicerartill sina medlemmar. Arbetet och upplägg 
pågår och är inte helt klart.  
 
På medlemsmötet 2018-11-18 önskades av medlemmar samlad information om vad som är på gång genom tex 
ett nyhetsbrev. Detta tog styrelsen med sig och skickade ut ett första nyhetsbrev i början av december.  

Årets ”bästa”-listor / ÖLO-mästare 

-Bruks: Håkan Sehlin och Korad SeUCH SPHII SÖKII RHI Teamwork Zahara 
-Lydnad: Sara Söderqvist och Gearbox Kira  

Utmärkelser / Vandringspriser  

Veteranpris: KORAD IPO/BHPI IPOI IPOII SE UCH Jipotimas Yang 
Kennel Debutant Peggie Ceders dopfunt: Kennel Farickos 
BOL's Bästa ÖLO hund: KORAD LPI SE UCH NO V-13 NORD V-14 C.I.B & C.I.E & NORD UCH Honeybox Future 
Dream 
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Styrelsens arbete/ rapport 

Styrelsen har under året som gått genomfört tio (10) protokollförda styrelsemöten. 
Något som påverkade årets arbete var att flertalet styrelsemedlemmar valde att avgå från sina poster efter det 
första extrainsatta medlemsmötet. När ny styrelsesammansättning valts påbörjade vi arbete om hur 
styrelsearbetet kan effektiviseras och förenklas genom tydliga rutiner och enkla lathundar som förklarar vad 
varje roll kan innebära. Det ska vara enkelt för nya styrelsemedlemmar (framför allt kassör, sekreterare och 
ordförande) att komma in i arbetet.  

Dagens föreningsarbete och styrelsearbete är beroende av engagemang från sina medlemmar som kan 
komplettera och bidra med arbete i exempelvis kommittéarbete eller vid enstaka större aktiviteter. Under året 
har föreningen fått många medlemmar att engagera sig och hjälpa till vid utställning och MH/ MT.  
För att föreningsarbetet och ÖLO ska fortgå och utvecklas behövs kontinuerligt engagemang av medlemmar 
och uppfödare.  

Kassörens rapport  

Jag övertog kassörsrollen i maj 2018 och klev in i en minst sagt omtumlande situation. Jag fick ett hastigt 
överlämnande av material och avstämning av tidigare kassör.  
Det har varit en lång process som har resulterat i mycket mer arbete än vad det borde vara. Detta gäller ex. 
felhantering av både MH/ MT, inbetalning utställning samt övrig redovisning. Problemen som varit och som 
delvis fortfarande kvarstår måste tekniskt ekonomiskt rättas upp under året.  

Viktigt att notera är att underskott sedan tidigare år var inte återförts, vilket gjorts i år. Det innebär att lager 
och tidigare underskott har påverkat årets resultat (styrelsens anm. Under året har vi lyckats minimera 
budgetunderskott). 

Vi måste omgående etablera rutiner och ett enkelt arbetsätt om kassörs rollen lätt ska kunna övertas av 
nästkommande kassör.P 

Slutord  

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för 2018. Vi vill även ge ett stort tack till alla er som hjälpt till vid årets olika 
aktiviteter och även våra sponsorer som har bistått oss med priser.   
Vi som suttit i styrelsen hoppas att under kommande år få ytterligare medlemmar att vilja aktivera och 
engagera sig i en kommitté eller arbetsgrupp så att vi kan skapa och sprida kunskap om vår ras, engagemang, 
delaktighet och aktiviteter i vår klubb.  

Svenska Boxerklubben ÖLO februari 2019 
 

Kajsa Paulsson  Ann-Christine Rydh Karin Brunskog 
Ordförande Kassör Sekreterare 
   
   
   
Carl Björkqvist Viveka Aronsson Agneta Lundström 
Ledamot Ledamot Suppleant 

 


