Referat fra styremøte i Boxerklubben avd Oslo og
Akershus - 16. august 2012
Tilstede:
Line, Ellen, Ingrid, Ingun, Tone og Anne,
Sak 1 - Terminliste. Møteplan
• Styremøte 19 sept kl 18
• Styremøte 14 nov. kl 18
• Styremøte 5 des (før julebordet) kl 18
• Temakveld. 12 nov. Vi ble enige om å spørre Knut Andersen om han kan holde en
temakveld for OA med tema: Boxer hodet.
• 14 Jan (Allergi )?
• Intro kveld
• 8 okt nye og fremtidige Boxereiere. På boxerhytta
• Mandagstrening
• Vi ble enige og å spørre Louisa om hun kan ta ansvar for noen mandagstreninger
fremover. Kr 300 pr time a 2 timer pr gang. Med sosialt/kos. Hun må ta ansvaret for å
annonsere på Facebook og. evt lage mnd plan. Nina søker om støtte fra studieforbundet
hvis vi starter opp.
• Kurs: Ingrid starter opp kurs. Mandag 20/8. Ti ganger. 5 uker. 2 kurs parallelt.
• Julebord 5 des på klubbhytta. Bestille mat. Ha med drikke. Anne lage invit. Annonsere i
Boxer nytt.
Sak 2 - spor kl D 16 sept kl 10
(6 hunder) kl 9 (hvis flere). 4 påmeldte til nå. Har premier. Holdes i Fetsund. Ta med
bøttegrill (Tone) Kjøpe pølser. Selges. Ha med kake og termos kaffe (Anne og Ingrid og
Ingunn har med) Gis bort. Ha med telt fra klubben – hentes på lageret på Økern 15/9. (Anne
og Line). Må legge spor lørdag (100x100x100m.) Møtes kl 10. Ellen kontakter Stovner
hundeklubb på nytt. For å leie gressbanen de leier av fet skiforening. Tone tar ut penger for å
betale dommer.
Sak 3 - Årsmøte. 14 nov kl 1930-2130
Sted: Klubbhytta
Frist for å sende inn saker settes til 14 okt.
På valg: Line. Tone. 2 vara. Kasserer.
Høre med Helge. Kari?
Lage presentasjon mal fra i fjor.
Sak 4 - Boxerleir 2013 28-1 juli
2012: Ca 10000 i minus. Som beregnet.
Neste år setter opp prisen litt til 1800 kr. Mål om 30 hunder. Åpner for påmelding nå. Ha med
info i Boxer Nytt hvert nummer. Brukshundsport. Lydighet. Freestylekurs Agility
Sak 5 - økonomi
Ingen utestående regninger. God økonomi

Sak 6 - Dogs 4 All. 24-25 nov
Spørsmål fra hovedstyret om vi ønsker stand. Og stille i raseparade.? OA vil ha stand og stille
under forutsetning av at vi kan ha med hvit Boxer med annonsert at ikke godkjent farge med
god bruks /familiehund (ref Agility champion). Dugnad? Ansvar rengjøring ? Vi trenger 16
pers hele tiden. Dersom ikke avd Østfold stiller må vi evt hente inn eksterne folk og betale
disse.
Sak 7 - Samarbeidkonferanse 22-23 sept
Nina stiller som representant for OA.
Sak 8 - eventuelt
Vi må få kjøpt inn agilityutstyr. Sønn til Ingunn kan snekre hinder. Vi kjøper tunell
slalom etc. Tone sjekker på Bjerke til helgen.
Vi kan trenge en henger å frakte utstyr på. Ellen sjekker kjøp av liten skaphenger.
Valpeshowet 2013. Legges til høsten - på Rommen?
Forslag om å ta for seg medlemslisten på et styremøte for å definere flere aktuelle
bidragsytere blant medlemmene.
Legge ut etterlysning etter web master til OA. (Anne gjør det)
20/8-12
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