
     

 

 

 

Protokoll fört vid Svenska Boxerklubben Östra 
Götalands lokalområdes årsmöte den 17 februari 2019 
 

Närvarande i styrelsen: Emma Gavelli, Mia Ljung, Cina Bengtsson, Elina Gustavsson, Cecilia 

Thelin, Anna Mild Ackrell, Johanna Rapp och Anna Karlsson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Emma Gavelli hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Fastställande av röstlängden 

 Röstlängd fastställdes. 15 medlemmar närvarade. 

§ 3 Val av mötesordförande 

Årsmötet utsåg Emma Gavelli till ordförande för mötet. 

§ 4 Lokalområdesstyrelsens anmälan om protokollförare 

Anna Karlsson anmäldes som protokollförare. 

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare  

Att jämte mötesordförande justera protokollet valdes Mia Ljung och Magdalena Johansson. 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna  

Ej aktuellt. 

§ 7 Frågan om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 

De närvarande konstaterar att årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 8 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§ 9 Genomgång av  
a) Lokalområdesstyrelsens verksamhetsberättelse och rapport om uppfyllande av mål från 

föregående årsmöte 
Anna Karlsson läste upp verksamhetsberättelse och måluppfyllelse. 

b) Balans- och resultaträkning 
Peter Ackrell läste upp balans- och resultaträkning. 

c) Revisorernas berättelse 
Peter Ackrell läste upp revisorernas berättelse. 

 



     

 

 

 
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition om vinst eller 

förlust  

Balans- och resultaträkning fastställdes. 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för lokalområdesstyrelsen 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

§ 12 Genomgång av lokalområdesstyrelsens förslag avseende 
a) Mål 

Anna Karlsson läste upp Vision och mål för ÖGLo 2019. 
b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande 

verksamhetsåret 
Någon rambudget presenterades inte 

c) Medlemsavgift för närmast följande verksamhetsår 
Ingen förändring föreslås 

d) Andra ärenden och motioner som lokalområdesstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
verksamhet eller ekonomi 
Anna Karlsson läste upp fyra motioner som kommit in från AS inför BF 2019 samt AS förslag till 
ändrad redovisning av valpkullar på valphänvisningen. 
 
Årsmötet beslutade följande. 
 
Motion angående användande av överskott från Boxerlägret 
Årsmötet anser att viss del av vinsten ska gå till utveckling av nästa års läger. 
 
Motion angående instiftande av Rozzos hederspris 
Årsmötet tillstyrker förslaget. 
 
Motion angående valphänvisning 
Årsmötet tillstyrker förslaget. 
 
Motion angående Boxerbladet 
Årsmötet tillstyrker förslaget. 
 
AS förslag till ändrad redovisning av valpkullar på valphänvisningen. 
Årsmötet avstyrker förslaget. 

 

   Valberedningens förslag till styrelse i Svenska Boxerklubben togs inte upp vid årsmötet.  
   Deltagarna på årsmötet har getts tillfälle att i efterhand ta ställning till förslaget och det  

   godtas av årsmötet. 

§ 13 Beslut i ärenden enligt § 12  

Årsmötet godkände målet för 2019 års verksamhet samt beslutade enligt ovan i fråga om 

motioner och förslag. 

§ 14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Styrelsen ska göra en årsplanering för kommande aktiviteter. Ambitionen är att kunna erbjuda 

olika typer av aktiviteter för att nå så många som möjligt.   



     

 

 

 
 

 

 

§ 15 Val av lokalområdesstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Följande styrelseledamöter valdes. Vissa justeringar gjordes i förhållande till valberedningens 

förslag i fråga om tjänstgöringsperioder samt i fråga om vilka ledamöter som kvarstår sedan 

förra året. 

Ordförande:  Emma Gavelli  Omval 1 år 

Kassör:  Jeanette Blomdahl Omval 2 år 

Sekreterare:  Anna Karlsson  Omval 2 år 

Ledamot:   Johanna Rapp  Omval 2 år 

Ledamot:  Åsa Nilsson  Nyval 2 år 

Suppleant:  Cecilia Thelin  Omval 2 år 

 

Kvarstår  

Vice ordförande: Cina Bengtsson 1 år 

Ledamot:  Elina Gustavsson 1 år 

Suppleant:  Anna Mild Ackrell 1 år 

 

Årsmötet beslutade att Anna Mild Ackrell ska vara förste suppleant och Cecilia Thelin andre 

suppleant. 

§ 16 Val av revisorer 

Peter Ackrell och Torbjörn Johansson valdes på ett år.  

§ 17 Val av valberedning 

Helen Kjellander  omval 1 år 

Helena Löfgren  nyval 2 år 

Kvarstår 

Anna Brolin, sammankallande 1 år 

§ 18 Beslut om omedelbar justering av 15-17 §§ 

Paragraferna 15-17 §§ förklaras omedelbart justerade. 

 



     

 

 

 
 

 

§ 19 Övriga frågor 

Magdalena Johansson bjöd in till en hundhelg den 12-14 april på Hälleberga. Helgen är inte i 

ÖGLo:s regi utan arrangeras privat. Mer information kommer på ÖGLo:s fb-sida. 

 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att titta närmare på ett bra sätt att ta kontakt med och 

välkomna nya medlemmar. Detta gäller även för de medlemmar som har gått över från MÖLo.  

§ 20 LO-mästare 

Vinnare utställning: Elina Gustavsson/Casablanca Herkimer 

Vinnare bruks: Johanna Rapp/Heros Biscaya 

Vinnare lydnad: Åsa Nilsson/Teamwork Azthor 

§ 21 Årets ÖGLO-medlem 

Årets ÖGLo-medlem är Peter Ackrell. 

§ 22 Mötet avslutas 

Emma Gavelli tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet    Ordförande 

Anna Karlsson    Emma Gavelli 

 

 

 

Justerare    Justerare 

Mia Ljung    Magdalena Johansson 

 

 

     

           Anna Karlsson


