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MED EN ÖNSKAN OM ETT GOTT NYTT ÅR
Hedersutmärkelse
PASSA PÅ ATT NOMINERA
Makarna Johanssons hedersutmärkelse delas ut
varje år till minne av makarnas generösa
arvsgåva till Svenska boxerklubbens Östra
lokalområde. År 2021 är första året utmärkelsen
delas ut.
Utmärkelsen ges till en person eller organisation
som under året bidragit med särskilt fina insatser
för boxerrasen eller lokalområdets utveckling
(det är inte krav på medlemskap i
boxerklubben).
Samtliga ÖLO-medlemmar kan nominera
kandidater. Beslut tas av ÖLOs styrelse.
Utmärkelsen består av en tryckt plakett med
mottagarens namn och en motivering till
styrelsens val.
Nomineringar ska skickas till
sekr@olo.boxerklubben.org senast 3 januari.

Årsmöte
SÖNDAG DEN 21 FEBRUARI
Som vi tidigare aviserat blir årsmötet söndagen
den 21 februari. Vi kommer dock inte att
kunna ses fysiskt utan styrelsen planerar för ett
digitalt årsmöte. Möteshandlingar med
instruktioner hur man deltar kommer att
publiceras på hemsidan, i Facebookgruppen
samt skickas via e-post senast tio dagar innan
mötet.

ÖLO-mästare
RESULTAT 2020 SLÅS IHOP MED 2021
Vi kommer inte att utse ÖLO-mästare för 2020.
Tävlingsresultaten för 2020 kommer istället att
slås ihop med resultaten för 2021.

Höstens medlemsmöte
Tack alla som kom på vårt medlemsmöte den 4
oktober! Även om vädret inte var det bästa var
våra hundar som vanligt på bra humör och
testade bland annat på hinksök och uppletande.

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
har fattat ett antal beslut som påverkar års- och
fullmäktigemöten 2021. Bland annat innebär
besluten att kallelse inte behöver skickas ut
senast 1 januari, att det finns möjlighet till
digitala årsmöten och dispenser kring antal
medlemsmöten under året. Vill du läsa mer om
besluten gå in på brukshundsklubben.se.
Valberedning
Valberedningens preliminära förslag till ÖLOs
styrelse finns presenterad på hemsidan och i
Facebookgruppen. Två poster är ännu vakanta.
Du som medlem får gärna kontakta valberedningen;
Helena Fredriksson helena@boxerklubben.org
Carl Björkqvist c.bjorkqvist@gmail.com
Anders Birkeland anders@gfstudios.se

Pengar till forskning
En av punkterna på agendan på årsmötet är året
som har gått. Ett år som inte blev som vi hade
tänkt då pandemin begränsat våra möjligheter
till aktiviteter. Men också ett år som inleddes
med att ÖLOs årsmöte tog beslut om att bidra
med en miljon kronor till forskning kring
boxerns hälsa och som avslutades med att
pengarna betalades ut till två forskningsprojekt. Makarna Johanssons generösa gåva
har gjort detta möjligt och det är så fantastiskt
att vårt beslut i ÖLO nu går in i nästa fas. Vi i
styrelsen tycker att det ska bli intressant att
följa forskningen och dess resultat.
Läs gärna mer om projektet i senaste numret av
Boxerbladet och det finns länkar till
pressmeddelandet på boxerklubben.org.

Vi i styrelsen önskar er
medlemmar en bra avslutning
på året och ett gott nytt år!
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