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Protokoll 
Boxerfullmäktige  

2021-03-28 
 

§ 1.        Boxerfullmäktiges öppnande 
 Ordförande Åsa Danielsson hälsade alla välkomna till Boxerfullmäktige på 

distans och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av röstlängden 
 Efter genomfört upprop och genomräkning, fastställde fullmäktige 

röstlängden till 13 mandat fördelat på 6 delegater. Utöver deltog 
avdelningsstyrelsen (AS) med 7 personer, revisor PO Sundelin och Elisabeth 
Wahlström valberedningen. 

 
§ 3. Val av mötesordförande 
 Som mötesordförande valdes Ove Johansson, som tackade för förtroendet 

och övertog ordförandeklubban. 
 
§ 4. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare 
 Anmäldes att AS utsett Kristin Bergström till protokollförare under BF. 
 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordförande skall justera protokollet 
 Valdes P-O Sundelin och Katarina Magnusson att jämte ordförande justera 

dagens protokoll samt att vid behov tjänstgöra som rösträknare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av 

personer enligt stadgan § 7 moment 6 
 BF beslutade om närvaro- och yttranderätt för de närvarande som ej är  

utsedda som delegater. 
 
§ 7. Fråga om Boxerfullmäktige har blivit stadgeenligt utlyst 
 AS, genom Åsa Danielsson anmälde att utlysning om fullmäktige skett enligt 

stadgan för Svenska Boxerklubben. 
              På webbplatsen och i BB. 

Närvarande delegater beslutar att BF blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8. Fastställande av dagordningen 
 Beslutades enligt föreslagen dagordning. 
 
               
 
§ 9.      Genomgång av:  

a. Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 
uppfyllande av mål. 

 Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik och godkändes av BF. 
           
              b. Balans- och resultaträkning 
 Kassören redogjorde för 2020 års balans- och resultaträkning, som 

godkändes av BF. 
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 c. Revisorernas berättelse 
 Vi gick igenom revisionsberättelsen och överlämnade denna som underlag 

till originalhandlingarna. 
             
§ 10.     Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om  
             ekonomiska dispositioner 
 Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 

2020. Beslöts bifalla styrelsens förslag ang. disposition av 2021 års resultat. 
              Resultatet förs över i ny räkning. 
 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för Avdelningsstyrelsen 
 BF beslöt enhälligt att bevilja AS ansvarsfrihet för 2020. 
 
§ 12. Genomgång av Avdelningsstyrelsens förslag avseende: 

a) Mål 
 Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes med ett tillägg om att 

undersöka möjligheten att arbeta för en stadgeändring från nivå 2 till nivå 1.  
 

b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär 
rambudget för det närmast följande verksamhetsåret. 

               Den föreslagna rambudgeten godkändes. 
 
  c) Medlemsavgift enligt stadgarna § 4 för närmast kommande     

verksamhetsår. 
  AS föreslår ingen höjning av den lokala avgiften till Boxerklubben för  
              år 2021. 
              Medlemsavgifter för 2021 blir oförändrad och avgifter som gäller: 
              Ordinarie medlem betalar förbundsavgift 400 kr och avgift till Boxerklubben 

200 kr. 
              Familjemedlem betalar endast lokal avgift på 130 kr till Boxerklubben. 
 
 
             d)  Andra ärenden samt motioner vilka avdelningsstyrelsen har bedömt      

kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 
          Inga andra ärenden eller motioner fanns att behandla 

 
§ 13. Beslut i ärenden enligt § 12. 
 BF beslutade: 
 Att fastställa föreslagna mål 
 Att fastställa föreslagen rambudget. 

Att fastställa AS förslag ingen höjning av den lokala avgiften till 
Boxerklubben för år 2022. 

  
 
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
 Arbeta efter verksamhetsplanen. 
             Ordförande fortsätter sina telefonmöten med lokalområdernas ordföranden. 
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§ 15.     Val av Avdelningsstyrelse enligt stadgarna § 8 moment 1, samt beslut      
om suppleanternas tjänstgöringsordning 
 a. Val av Ordförande (personval) 
 Valberedningens förslag: Åsa Danielsson omval 1 år.  
              Beslöt BF enhälligt, att utse Åsa Danielsson till ordförande 2021. 
  
              b. Val av Vice Ordförande (personval) 
 Maritha Östlund/ Holmsten kvarstår 1 år. 
               
             c. Val av Sekreterare 
             Valberedningens förslag: Kristin Bergström omval 2 år. 
             Beslöt BF att utse Kristin Bergström till sekreterare 2 år. 
 
             d. Val av Kassör (personval) 
             Valberedningens förslag: Eva Smedjeborg nyval 2 år. 
             Beslöt BF att utse Eva Smedjeborg till kassör 2 år. 
              
 e. Val av ordinarie Ledamöter 
             Valberedningens förslag: Anders Härnman omval 2 år. 
             Beslöt BF att utse Anders Härnman 2 år    
             Valberedningens förslag: Git Jonare omval 2 år 
             Beslöt BF att utse Git Jonare 2 år 
             Emma Silén kvarstår 1 år 
              
  
 f. Val av Suppleanter med tjänstgöringsordning 
             Valberedningens förslag Maria Nilsson omval 2 år 
             Valberedningens förslag Åsa Nilsson fyllnadsval 1 år 
             Beslöt BF att utse dessa Maria Nilsson och Åsa Nilsson. 
             Beslöt BF tjänstgöringsordningen till: 
 1. Maria Nilsson 
 2. Åsa Nilsson 
 
 
§ 16. Val av Revisorer och revisorsuppleanter (två av vardera) 
 Valberedningens förslag: 
              Revisor PO Sundelin omval 1 år. 
              Revisor Mikael Pålblad omval 1 år till revisorer 
              Revisorssuppleant Lola Södergård omval 1 år 
              Revisorssuppleant Cecilia Borljung omval 1 år 

Beslöt BF att utse PO Sundelin och Mikael Pålblad till revisorer på vardera 1 
år, samt Lola Södergård och Cecilia Borljung till revisorssuppleanter på 
vardera 1 år. 
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§ 17.      Val av Valberedning (tre ledamöter, varav en sammankallande). 
 Förberedande Valberedningskommitténs förslag:  
              Sammankallande Elisabeth Wahlström omval 1 år 
              Förberedande Valberedningens förslag Linda Antonsson nyval 1 år ledamot  
              Förberedande Valberedningens förslag Annika Johansson fyllnadsval 1 år 

ledamot. 
              Beslöt BF enligt förslag. 
 
 § 18.       Val av förberedande valberedningskommitté: 
             Sven-Einar Holmsten sammankallande, samt Emma Gavelli och  
             Linnea Andersson 
             Beslöt BF enligt förslag. 
              
§ 19.     Ombud till SBKs kongress, jämte en suppleant (eller uppdrag till                          

Avdelningsstyrelsen att utse dessa) 
 Beslöt BF att ge AS i uppdrag att utse ombud och suppleant till SBKs 

kongress. 
 
§ 20.      Kommittéer mm. (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa) 
 Beslöt BF att ge AS i uppdrag att tillsätta kommittéer mm. 
 
§ 21. Fråga om omedelbar justering av § 15. 
 BF beslutade om omedelbar justering av § 15. Protokollsutdrag justerades. 
 
§ 22. Beslut om anmälningsavgifter för inofficiella och officiella utställningar 

under år 2021. 
 Beslutades uppdra till Avdelningsstyrelsen att besluta om anmälningsavgifter 

för officiella och inofficiella utställningar för år 2021. 
 Då lokalområden anordnar inofficiella utställningar som inte hör ihop med 

officiella utställningar avgör respektive LO om anmälningsavgiften. 
  
§ 23.     Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner. 
             Inga motioner fanns att behandla 
 

a)  SvBs avdelningsstyrelses förslag till komplettering i stadgarna    
avseende firmatecknare för förening i rasklubbens och lokalområdenas  

           stadgar. 
           Förslaget antogs enhälligt och ska nu vidare till SBK för fastställande där. 
               
            
§ 24.     Boxerfullmäktige 2022 
             Beslutades att återkomma med plats och datum senare. 
              
 
§ 25. Övriga frågor för diskussion (inga beslut) 
              Inkom inga övriga frågor. 
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§ 26. Boxerfullmäktiges avslutande 
 Mötesordförande tackade för förtroendet att leda BF, och överlämnade 

ordförandeklubban till ordförande Åsa Danielsson. 
             Ordförande Åsa Danielsson tackade för förtroende att leda boxerklubben för 

tredje året. 
 Vi tackade sedan Ove Johansson för att ha lett mötet. 
              Därefter förklarade ordförande Åsa Danielsson  
              Boxerfullmäktige 2021 avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 2021-03-28 
 
Vid protokollet   Fullmäktige ordförande 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Kristin Bergström   Ove Johansson 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
PO Sundelin   Katarina Magnusson 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


