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Valberedningen
informerar
Ett sätt för en medlem att lära
känna klubben och få bred
kunskap om rasen är att
engageras sig i styrelsearbete.
Inför 2019 söker valberedningen
att antal personer som är
intresserad av att sitta med i
styrelsen. Hör av er till
helena@boxerklubben.org för att
veta mer...

Arbetsgrupp arvet!
Anna P berättade om hur arbetet
går och hur tankegångarna är.
Det ﬁnns ett antal förslag på hur
arvet skall förvaltas och efter
diskussion var medlemsmötet
överens om att gruppen skulle
arbeta vidare med några av
förslagen. Under årsmötet
kommer arbetsgruppen att
presentera ett fullständigt förslag.

Visste du?
Att du kan få din utbildning till
mentalﬁgurant betalt av ÖLO,
utbyte mot att du ﬁgurerar för
klubben tre gånger. Vi är många i
klubben som gått utbildningen
och lärt oss väldigt mycket om
hundars mentalitet. Är du
intresserad av att få veta mer!
Kontakta Kajsa
ordf@olo.boxerklubben.org
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Ett försök att nå ut till er...

Vi är sedan några år tillbaka ett lokalområdet med ca 270
medlemmar och det är lite ledsamt att se få på plats på våra
medlemsaktiviteter. För att ÖLO ska fortsätta utvecklas i en
positivt riktning, behöver vi medlemmar som stödjer oss inte
bara med sitt medlemskap men även sin närvaro. Vi strävar
efter att vara ett lokalområde där du kan ﬁnna gemenskap och
kunskap, men även får möjlighet till delaktighet, inﬂytande
och påverka Boxerns framtid. Vi hoppas med detta
nyhetsbrev göra informationen mer lättillgänglig för er.
Information kommer även ﬁnnas på hemsidan, ÖLOs
oﬃciella FB sida, Östra Lokalområdet - Sv. Boxerklubben

Medlemsmöte med framtidsplaner
Den 18nov samlades en liten men naggande god skara på Bro
Håbo BK för höstens medlemsmöte. Innan erbjöds det en
tipspromenad runt klubben, frågorna var såklart
hundrelaterade. På plats fanns delar av styrelsen, en revisor
och valberedningen. Anki (kassören) meddelade att hittills ser
ekonomiska resultatet att svara upp mot budgeten och att den
oﬃciella utställningen gick med vinst. Ordförande Kajsa
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Vandringspris ÖLO
Varje år delar ÖLO ut
vandringspris för bästa öloboxer i
• Bruks
• Lydnad
• IPO/BSL

Har du varit ute och tävlat under
2018 i några av ovannämnda
grenar och fått minst tre
godkända resultat maila dessa
resultat till
sekr@olo.bxerklubben.org

2018

redogjorde kort de olika kommittéerna, mental och
utställning. Under punkten PR/info berättade sekreterare
Karin att i december månad arrangerar vi på uppdrag av AS
(Avdelningsstyrelsen) en rasmonter på Stockholms
Hundmässa. Är ni på mässan, kom gärna förbi för att säga hej!
Det kommer även att ﬁnnas en aktivitetsring där
brukshundsklubben kommer att visa upp olika grenar samt på
olika sätt uppmärksamma att Svenska Brukshundklubben
fyller 100 år. Det stora samtalsämnet under mötet var för
övrigt vilka tankar medlemmarna hade kring hur arvet kan
investeras eller fördelas.

Årsmöte!
Den 17 februari är det dags för årsmöte på SolnaSundbybergs
BK kl 14.00. Vi tittar tillbaka på året som gått samt gör en
framåtblick för 2019.
Handlingar kommer att läggas ut på hemsida samt delges via
mail senast 7 dagar före mötet.
Klubben ligger bra till med ﬁna promenadstråk runt om, gott
med parkering och hundar är tillåtna i klubbstugan. Kan vara
bra att ha med en fäll eller kanske en bur om hunden har
lättare för att varva ner i den. Vi bjuder på en ﬁka och
förhoppningsvis många goda skratt!

Uppfödare se hit!
Planering inför MH/MT och
extriörbeskrivning för 2019 är
igång. Ni som är i behov av att
mentalbeskriva och mentaltesta
kullar eller individer hör av er
senast 31dec till Kajsa på
ordf@olo.boxerklubben.org
alternativ på 0763-188162.
För att underlätta genomförandet
tar vi tacksamt emot hjälp av er
uppfödare, stort som smått!
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