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Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen för Södra Lokalområdet avger härmed sin verksamhetsberättelse för 2020. 
 
Årsmöte: Hölls den 16 februari på Lomma Brukshundklubb och 16 st medlemmar var närvarade. 
 
Medlemsmöte: Hölls den 18 oktober på Hörby Brukshundklubb med 11 st medlemmar närvarade. 
 
Styrelsemöten: 9 st protokollförda inklusive konstituerande. 
 
Medlemmar: Antalet medlemmar per den 31/12-2020 var 130 st (föregående år 112 st). 
 
Delegat till Boxerfullmäktige: Erica Blomberg. 
 
Ombud till SBK:s Skånedistrikt: Amanda Palm, ordinarie. Erik Sundberg, ersättare. 
 
Kontaktpersoner SydSKK och NordSKK: Anna Levin och Ann Wanker.  
 
 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande: Sara Bergstrand 
Sekreterare: Anna Levin 
Kassör: Erik Sundberg 
Ledamot vice ordförande: Gun Grysell   
Ledamot: Natalie Andersson 
Ledamot vice kassör: Amanda Palm 
Ledamot: Alexandra Bengtsson Sjösten 
Suppleant vice sekreterare: Ann Wanker 
Suppleant: Linn Björkman 
 
 
Revisorer:  Lisbeth Palmqvist 
 Ann-Marie Dahlström 
 
Revisorssuppleanter: Nina Persson 
 Anna Ransholm 
 
Valberedning:  Monika Opperud, sammankallande 
 Christel Persson Pinon 
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Utställningsgruppen 
 
Ansvarig i gruppen, Gun Grysell. I gruppen ingår även Anna Levin.   
 
Mål för 2020  

• Vi ska verka för att hålla hög kvalitet på våra utställningar med fulltaligt 
anmälningsantal.  

Delmål  
• Anordna en officiell utställning enbart för boxrar.  
• Anordna en till utställning inofficiell eller officiell.  
• Arbeta för ett positivt ekonomiskt resultat.  
• Försöka anlita domare som inte dömt frekvent inom Sverige.  
• Erbjuda lätt förtäring till bra pris med bra kvalitet.  

 
Officiella utställningen  
P.g.a. pågående coronapandemi ställdes vår utställning 2020 in. 
  
Utdelade vandringspriser 2020  
Inga vandringspriser har delats ut 2020  
 
Inom SLO har tilldelats utställningschampionat under året.  
Inga championat har delats ut.  
 
SLO vinstrikaste utställningsboxer  
Inga resultat har skickats in.  
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DRU-gruppen 

I gruppen ingår: Ann Wanker, Gun Grysell och Erik Sundberg  
 
Mål för 2020  
Vi ska verka för att hålla hög kvalitet på vår DRU-utställning med högt anmälningsantal.   
 
Delmål  

• Anordna en officiell utställning för SBK-raserna.  
• Anordna en inofficiell utställning för samtliga raser.  
• Arbeta för ett positivt ekonomiskt resultat.  
• Försöka anlita domare som inte dömt frekvent i Skåne.  
• Erbjuda lätt förtäring till bra pris med bra kvalitet.  

 
P.g.a. Coronapandemin ställdes vår officiella SBK-utställning för alla bruksraser 9 maj 2020 in.  
Även vår planerade inofficiella utställning för alla raser samma dag ställdes in.  
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Mentalgruppen 
Ansvarig i gruppen: Amanda Palm. Ingår i gruppen: Ann Wanker  

Mål för 2020 
● Vi ska verka för att alla boxrar i lokalområdet mentalbeskrivs, samt att så många som möjligt 

mentaltestas och exteriörbeskrivs. 

Delmål 
● Arrangera korning vid minst ett tillfälle.  
● Arrangera MH vid så många tillfällen att det fyller uppfödarnas behov.  
● Arrangera exteriörbeskrivningar vid behov.  
● Uppmuntra boxerägare till att göra MH oavsett om de tänker tävla eller ej.  
● Uppmuntra uppfödare inom SLO till att anordna MH för sina uppfödda kullar. 

Tyvärr har alla nedanstående av mentalgruppens aktiviteter ställts in på grund av rådande pandemi: 

Datum för vår verksamhet 2020 

5/4 Korning, Sjöbo BK arrangör.  
10/4 MH Twinbox, Åhus. 

och nedanstående ställdes in av uppfödaren själv: 
27/9 MH Madelene Auregård, Åhus. 

 
Mentalgruppen i samarbete med utställningsgruppen arrangerade en exteriörbeskrivning den 21/6 på 
Arken Zoo, Korsholm, Hörby där totalt 12 hundar (9 boxer, 3 av annan ras) deltog varav 8 godkända 
boxrar. Exteriörbeskrivare var Petra Junehall. 

Stort grattis till: 

KORAD Dejoyas Elliott the dragon & Magnus Åkesson 
Von Ellinghaus Kylie & Olu Ploetz 
Bästisen Bertha & Annika Jönsson 
Hallebo Gård Boxer Aila & Linn Björkman 
Andilla´s Irrestible Imp & Emilia Magnusson 
E.t. European K9 Training Base & Helena Lagerblad 
Soymer’s Oxia HH & Christel Persson Pinon 
KORAD Prizefighter´s Hollywood Glam & Anna Levin 
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Utbildning- och tävlingsgruppen 

I gruppen ingår: Natalie Andersson, Alexandra Sjösten Bengtsson, Erik Sundberg och Sara Bergstrand.  
  
Mål 2020   
• Bevara och utveckla boxerns bruksegenskaper.    
• Stötta befintliga och blivande tävlingsekipage.    
• Väcka träningsintresse hos boxerägare   
  
Delmål 2020  
• Arrangera ett bruksläger.    
• Arrangera Samarbete, lek & relationskurs med Tobbe    
• Ytterligare en aktivitet och/eller prova på dag.    
  
I år hade vi bokat in att ha vårt läger den 20-22 september på Halens Camping i Olofström men fick 
tyvärr ta beslutet att ställa in. Detta på grund av restriktionerna av Covid-19 och för litet antal 
anmälda.   
  
18 oktober arrangerades vår årliga Boxercup i samband med höstens medlemsmöte.  
Fyra medlemmar deltog på Boxercupen och på pallen stod:  
1. Erik Sundberg med Twinbox X:s Iceman  
2. Roland Olsson med Twinbox W:s Vanellope  
3. Rebecka Nilsson med Twinbox Babette  
  
Lydnadskursen med Tobbe Johansson som var planerad att hållas den 28 november på Åhus 
Hundcenter beslutades under november att ställas in pga. av ökad smittspridning i landet och nya 
restriktioner kring Covid-19.  
Förhoppningsvis kan vi hålla kursen under 2021 istället. 
 
Inga vandringspriser delas ut 2020. 
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PR-medlemsgruppen 
 
Ansvariga: Linn Björkman och Sara Bergstrand 

Mål för 2020 

• Öka antalet medlemmar och behålla befintliga.  
• Verka för att så många boxerägare som möjligt inom SLO:s är informerade om klubbens existens och 

de möjligheter ett medlemskap innebär.  
• Vi ska ordna attraktiva och trevliga aktiviteter för medlemmarna.  

  
Delmål  

• Tydlig marknadsföring i kanaler som utskick, webbplats och facebook.  
• Synliggöra klubbens aktiviteter och arrangemang som utställningar och tävlingar genom att 

informera lokalpress, sätta upp notiser på brukshundsklubbar etc.  
• Fortsätta arbetet med att uppdatera och förnya vår rasmonter.   
• Synliggöra klubben på andra arrangemang genom att se till att informationsblad eller rasmonter 

finns tillgängliga och kan användas för PR/information.  
• Medlemsblad ska skickas ut 2 ggr/år.   
• Julhälsning m kallelse till årsmöte skickas ut till samtliga medlemmar.  
• Medlemsträff med tipspromenad, boxer-race, korvgrillning mm.  
• Skicka välkomstbrev och senaste medlemsblad till nya boxerägare.  
• Skicka brev om att vi uppmärksammat att de inte betalat avgiften vid utträden. 
• Arbeta för att flera av våra uppfödare vill stötta lokalområdet, genom sponsring.  

 

Webbplatsen  
Denna uppdaterades regelbundet, tyvärr för det mesta med information angående inställa aktiviteter 
på grund av rådande situation. 

Facebook  
SLO facebookgrupp har fortsatt att vara en informationskanal.  
 
Rasmonter  
Rasmontern har inte använts under året på grund av rådande situation. 

Medlemsblad och julhälsning   
Vi har gjort tre utskick av medlemsblad under året. Utskicken innehöll kallelser till medlemsmöten och 
information angående aktiviteter. Julhälsning kom i december. Mailprogrammet har vidare använts 
under året och fungerat bra för att nå medlemmar.  

Långfredagsträff med BoxerBus  
Den traditionsenliga medlemsträffen på Långfredagen som går under namnet BoxerBus anordnades 
inte detta året på grund av rådande situation. 

 

Årets SLO-boxer delas inte ut 2020. 
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Sara Bergstrand Erik Sundberg                                   Anna Levin 
Ordförande Kassör Sekreterare 
 

 

Alexandra Bengtsson Sjösten Natalie Andersson Gun Grysell 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 
Amanda Palm Ann Wanker Linn Björklund 
Ledamot Suppleant Suppleant 


