Svenska Boxerklubben Östra Götalands lokalområde, ÖGLO
Hej alla medlemmar i ÖGLO,
Nu närmar sig ÖGLOs årsmöte som i år återigen kommer att hållas digitalt via ZOOM
söndagen den 20 februari kl. 10.00
Vi i styrelsen hoppades in i det sista att vi skulle kunna träffas fysiskt i Växjö
Vi har en mycket viktig punkt att diskutera. Vi måste prata om ÖGLOS framtid.
Svenska boxerklubbens lokala aktiviteter organiseras av klubbens sju lokalområden (LO:n)
från norr till söder. ÖGLO har 79 medlemmar.
Många av er har varit ÖGLO medlemmar många år, några har suttit i styrelsen, andra har
hjälpt till på olika arrangemang, många har deltagit vid klubbdagar, utställningar och
tävlingar.
Men under flera år så har det varit svårt att tillsätta personer som vill engagera sig i ÖGLOs
styrelsearbete, som vill delta i olika aktiviteter och hjälpa till när det behövs.
Det har alltid löst sig till slut men det har varit svårt och nu närmar det sig jättesvårt.
Vi i sittande styrelsen behöver diskutera med er medlemmar om hur framtiden för ÖGLO ska
se ut?
Vad gör ett lokalområde?
Att tillhöra ett lokalområde kan innebära många fördelar, en geografisk närhet till andra
boxervänner, en möjlighet att träffas och umgås, att träna ihop och få råd och tips. Styrelsen
har kunnat arrangera träningsträffar för medlemmar inom lokalområdet. Ordförande har
deltagit kontinuerligt vid möte med ordförande i AS och övriga lokalområden och har därmed
fått information att delge styrelse och medlemmar om vad som händer och sker inom
boxerklubben. De senaste åren har ÖGLO försökt arrangera medlemsträffar,
träningsaktiviteter och även en digital spårutmaning. ÖGLO har även haft funktionärsuppdrag
i samband med Boxer SM Tånga hed.
Som ni har kunnat läsa i de senaste årens verksamhetsberättelser så har ÖGLO arrangerat en
officiell boxerutställning per år och erbjudit exteriörbeskrivningar. ÖGLO har också erbjudit
sig att vid efterfrågan arrangera korning.
ÖGLO s lokalområde är geografiskt stort och det kan vara en av orsakerna att vi haft få
deltagare på våra aktiviteter och att vi vid flera tillfällen har varit tvungna att ställa in
planerade aktiviteter på grund av för få anmälda samt att pandemin har påverkat
verksamheten mycket (tur att vi har haft våra boxrar att vara tillsammans med)
Ideellt arbete med olika uppgifter är viktiga uppdrag och om vi ska kunna fortsätta att ha ett
ÖGLO som ett lokalområde så behöver vi hjälp nu!
Under våren 2022 så kommer vi att genomföra vår officiella utställning i Jönköping i den 14
maj.

Svenska Boxerklubben Östra Götalands lokalområde, ÖGLO
I dokumentet Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med två nivåer finns våra
stadgar och enligt § 15 Upphörande
§ 15 Upphörande
Beslut att hos förbundsstyrelsen begära att få upphöra som lokalområde inom svenska
brukshundsklubben fattas vid medlemsmöte. Beslut att hos förbundsstyrelse få begära få
lägga ned sektion inom lokalområde fattas vid lokalområdes medlemsmöte.
För att begäran om upphörande ska vara giltigt ska den ha biträtts av ¾ av det totala angivna
röster vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie
årsmöte.
Beslut av upphörande fattas av förbundsstyrelsen oberoende av begäran från lokalområdet.
Upphör lokalområdet eller sektionen ska dess tillgångar och arkiv i enlighet med
förbundsstyrelsens beslut.
Vi har varit i kontakt med avdelningsstyrelsen och informerat om styrelsens funderingar och
bett om råd. Förbundsstyrelsen kommer att förvalta ÖGLOs tillgångar. Om ÖGLO uppstår
som lokalområde igen om ett par år så tillfaller enligt avdelningsstyrelsen tillgångarna ÖGLO.
För styrelsen
Johanna Rapp

