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NYHETSBREV 
ÅRSMÖTE 2022 

LÖRDAG DEN 19 FEBRUARI

  

Boka redan nu in lördagen den 19 februari 
för årsmöte med ÖLO. 
Vi kommer vara på Solna Sundbybergs BK. 
Vi startar kl.: 12:00  
 
Vi ser verkligen  fram emot att få ses fysiskt 
detta år. Möteshandlingar kommer skickas 
ut via mail och läggas ut på hemsidan. 

Höstens medlemsmöte 

Tack alla som kom på höstens 
medlemsmöte den 23/10 på SOSU BK och 
som började dagen med lite lek och 
belöningsträning. 

  

ÖLO mästare 

Glöm inte skicka in dina tävlingsresultat för 
både 2020 & 2021 då vi förra året beslutade 
att slå ihop 2020 & 2021 pga. så få 
tävlingstillfällen. 
Skicka in dina resultat senast 31/12 till  
Lena Sehlin mejl: 
fredriksson712@hotmail.com 

HEDERSUTMÄRKELSE 
PASSA PÅ ATT NOMINERA    

Nu är det dags att för andra året skicka in nomineringar till Makarna Johanssons hedersutmärkelse som 
delas ut varje år till minne av makarnas generösa arvsgåva till Svenska Boxerklubbens Östra lokalområde.  

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 inramad tavla med mottagarens namn och en motivering till styrelsens val. 

Nomineringar ska skickas till: sekr@olo.boxerklubben.org senast 3 januari.  

 

STYRELSE 2022    

Valberedningens preliminära 
förslag till ÖLOs styrelse finns 
nu presenterad på hemsidan och 
har skickats ut i ett mail. 
Det saknas fortfarande en 
suppleant tillika kassör.  
Nu är det ni medlemmar som får 
inkomma med fler nomineringar! 
Det är helt ok att anmäla eget 
intresse att bidra till 
styrelsearbetet och ni måste inte 
finnas i Stockholmsområdet då 
alla styrelsemöten kan skötas 
online.  
Nomineringar skickas till 
ÖLO:s styrelse senast den 15 
december 
(ordf@olo.boxerklubben.org). 
 Den information som ska finnas 
med vid nominering är: 
*Vilken funktion/roll som avses 
*Namn på den nominerade 
*Kontaktuppgifter 
*En kort presentation 
 
OBSERVERA att den 
nominerade ska vara tillfrågad 
och ha accepterat nomineringen 
samt godkänt att 
kontaktuppgifter lämnas vidare 
till ÖLO:s styrelse och 
valberedningen.  

FACEBOOK OCH INSTAGRAM 

Ni följer väl rätt grupp på Facebook? 
Det finns massor av bra boxersidor på Facebook men den enda 
officiella ÖLO sidan heter:  
Östra Lokalområdet – Sv. Boxerklubben, det är där vi i styrelsen 
bland annat delar viktig information samt att ni medlemmar också får 
gå in och skriva och dela med er.  
Så gå in och gilla och dela gärna våra inlägg. 
 

 
 
På Instagram heter vi svenskaboxerklubben_olo 
Där kan ni också hitta nyheter, fina bilder, eller varför inte tagga era 
bilder när ni är ute och gör något kul med er hund. 
 
 

Föreläsning med Agria 19 januari 

Mer information om anmälan och möteslänk kommer 
 
19 januari kl 19:00 
 
Välkomna på föreläsning om Agria Breed Profiles för vår ras med 
Annika Forsberg från Agria. Annika kommer att dels lotsa oss genom 
profilen som handlar om sjukdomar och skador, dels profilen som 
handlar om vad som förorsakar att våra hundar dör. 
 

MH 2022 

Glöm inte att anmäla till ÖLO’s MH nästa år! 
 
MH inplanerade under 2022 på Solna Sundbybergs BK är: 
24/4     8 platser tillgängliga 
4/6       4 platser tillgängliga 
23/10   3 platser tillgängliga 
30/10   8 platser tillgängliga 
Anmäl intresse till Lena: fredriksson712@hotmail.com  
eller Susanne: susanne.thoors@gmail.com  
Men glöm inte bort att anmäla på SBK Tävling när de finns 

tillgängliga där. 
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