
Styremøte NBK avd Oslo og Akershus. - 7. april 2014  

Tilstede: Aleksander, Ingunn, Ingrid, Line, Lovisa og Nina 

Fraværende: Thomas. 

  

Startet møte med og gi Lovisa pokal for Årets rallylydighetsboxer som hun ble tildelt på 
årsmøtet til NBK, men ettersom hun ikke var tilstede der, fikk hun den nå 

Styre gratulerer. 

  

1.           Referat fra forrige styremøte 
Det er ingen kommentar til referat fra fore styremøte 25/2-2014. 
  
2.           Økonomi 
Det er kommet inn siste regningen på leie av klubbhytta på i underkant av 3000 kroner. Per i 
dag har vi 87.000kr på hovedkontorene, Hyttekonto: 8001,50kr. Denne beholder vi som 
buffer. 
  
3.           Kurs med oppstart etter påske 
Nina ringer sjekker studieforbundet med leie av lokaler hos skoler. 
På kursene som starter etter påske er det på meldt på tilsammen15 stykker til 
hverdagslydighet og bruks. 
Ingrid har 5 og Thomas har 4 på lydighet (søker studieforbundet med kurs for Thomas). I 
tillegg har Ingrid 6 ekvipasjer på brukslydighet. 
  
4.           Styremøter våren 2014 
Da har vi styremøte onsdag 21. mai og mandag 16. juni 2014 
Fra kl 19:00-21:00 
  
5.           Ny nettside 
Vi diskuterer hvordan vi vil ha nettsiden vår. 
Vi har funnet en løsning vi går for og Aleksander er villig til å lærer seg hvordan dette 
fungerer og tar på seg jobben. 
Line lager skjelettet på hvordan og inngår avtale med NSN på vegne av lokalavdelingen. 
  
6.           Profileringsartikler 
Vi ser på refleksvester som vi vurder og kjøpe. Line sjekker om kan få tilsendt en prototype 
for det er litt vanskelig og vurdere den med og bare ut fra et bilde. 
Vi har fått tilbud på plastikk drikkflasker. Line bestiller 100 flakser i sort med hvit logo. 
  
7.           Handling kurs lørdag 3. mai 
Det er 15 stk, på meldt, og 1 observatørs til dette kurset. Dette kurset er dermed fult. 
Line sjekker med kursholder om det skal lages ringer. Nina lager bagett og lager kaffe, te. 
Line tar med seg projektor og PC til teoridelen og avtaler med Antrozoologisenteret hvordan 
vi skal få nøkler. 
  
 



8.           Boxerleir 
31 hunder er på meldt. Fortsatt er det 2 plasser ledig på spor noe øvet, 4 plasser ledig på 
kombikurs og på trikks med hund. Vi ikke gjennomføre kurs med mindre enn tre ekvipasjer 
og disse to kursene utgår om det ikke kommer flere påmeldte. Men vi jobber med å få dette til 
og gå opp slik at alle blir fornøyd. Line sender ut mail og sjekker om det er flere som vil 
melde seg på. 
Det blir en fremføring av sang Line har laget og bandet spiller opp. 
Nyhets brev blir sendt ut nå om ikke lenge. 
Det kommer også et nyhetsmail som kommer i mai og det kommer en noen dager før leiren 
starter. 
  
9.           Lager. 
Det burdet bli en lager telling, hovedstyret kjøper 50 stykk hefter fra Oslo og Akershus. Line 
ber Tone sende faktura. 
Vi må finne nytt lager innen mars 2015. 
           
Eventuelt. 
Det er ingen ting på eventuelt. 
  
Ref. skrevet av: 
Nina Winger Sørum 
	  


