
     

 

 

 

Svenska Boxerklubben Östra Götalands lokalområde, 
ÖGLO 

Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) den 11 
mars 2019 
 

Närvarande: Emma Gavelli, Cina Bengtsson, Anna Mild Ackrell, Johanna Rapp, Cecilia Thelin, 

Åsa Nilsson, Elina Gustafsson och Anna Karlsson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägget av punkten Information från Boxerfullmäktige. Punkten 

togs upp till diskussion omedelbart. 

§ 3 Information från Boxerfullmäktige 

Cina, som var en av ÖGLo:s delegater redogjorde för det som hänt i samband med val av ny 

ordförande i AS enligt följande. Ett av de andra lokalområdena la fram ett alternativt förslag till 

ordförande. Det var ett förslag som inte funnits tillgängligt på förhand och som ÖGLo:s 

årsmöte därmed inte hade haft möjlighet att ta ställning till. BF ajournerades för att ge 

delegaterna möjlighet att ta ställning till det nya förslaget. Cina fick under pausen information 

som hon väljer att inte redogöra närmare för. Informationen gjorde att hon, eftersom hon 

hade ett öppet mandat, valde att rösta blankt. Hon redogjorde även för vad som hände i 

samband med valet av övriga AS samt att hon själv erbjöd sig att ta plats i den nya styrelsen. 

§ 4 Val av justerare 

 Åsa Nilsson utsågs till justerare. 

§ 5 Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte den 26 februari 2019 godkändes. 

§ 6 Planering av aktiviteter 

Information lämnades om följande medlemsaktiviteter. 

Elina informerar om att hon och Cina kommer att anordna en familjedag i Ljungby den 26 maj.  

Anna K informerar om att det kommer att finnas möjlighet att prova på sök i Jönköping den 28 

april. 

Emma informerar om att hon har preliminärbokat Hälleberga den 12-15 september. Hon har 

dock inte fått någon prisuppgift än. 



     

 

 

 
Åsa informerade om att hon kommer att anordna en träff med möjlighet att prova på 

specialsök under hösten. 

Information om aktiviteterna kommer att lämnas på hemsida, fb-sida samt i ett nyhetsbrev. 

Cilla kommer att sammanställa nyhetsbrevet. Det föreslogs att nyhetsbrevet skulle innehålla 

en presentation av medlemmarna i styrelsen.  

§ 7 Nästa möte 

Nästa möte är kl. 21.00 den 23 april. 

 

§ 8 Mötet avslutas  

Mötet förklarades avslutat. 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

Emma Gavelli     Anna Karlsson 

 

Justeras 

 

                       Åsa Nilsson 


