Styremøte 25. februar 2014

Tilstede: Thomas Andersen, Ingunn Terjesen, Nina Winger Sørum og Line Orlund.
Forfall: Aleksander Nymo, Ingrid Tomulevski og Lovisa Plöts

1. Boxerleir - "banking" av kurs
Vi opprettholder tidligere praksis om at vi må ha tre ekvipasjer påmeldt før i gjennomfører
kurset. Så langt ser det litt mørkt ut for Kombikurset og triks med hund. Ellers er det nå
påmeldt 31 boxere og over 40 eiere. Leiren ser nå ut til å gå i balanse.
2. Temakveld for nye og fremtidige boxereiere
Tirsdag 11. mars er det temakveld for nye og fremtidige boxereiere. Det er en familie
påmeldt. Vi gjennomfører så lenge det er påmeldte. Line har hovedansvar, Thomas blir også
med. Det er hyggelig om flere har anledning til å delta. Temakurset vil avholdes i lokalaene til
NKK i tidsrommet 19-21
3. Handlingkurs med Gert Poppe lørdag 3. mai
Oslo og Akershus har invitert Gert Poppe fra Kennel von Ellinghaus for å holde handlingkurs
lørdag 3. mai. Kurset vil vare fra 09.00-ca. 16.00. Vi har henvendt oss til
Antrozoologisenteret og bedt om å få leie stedet. Line purrer opp svar fra dem. Vi diskuterer
pris på kurset og blir enige om at vi tar 650 kroner for medlemmer, 850 kr for ikke
medlemmer, per hund, da er kurs. lunsj og kaffe/te inkludert. Hvis an ønsker å delta som
observatør uten hund, koster det 200 for medlemmer og 300 for ikke-medlemmer. Det er
allerede 6-7 påmeldt og det er plass til 16. Hvis kurset fylles ekstremt raskt, kan vi muligens
også få leid ham inn søndag. Nina tar ansvar for lunsj + vafler. Vi ber om å få annonsere
kurset på kubbens Facebooksider i tillegg til våre egen kanaler i Oslo og Akershus.
4. Økonomi
Vi har nå betalt pengene Patrik G. fra TV2 Ønskebrønnen hadde utestående. Ellers har
lokalavdelingen utestående en regning, nemlig 3 måneders leie av klubbhus. Vi har dermed en
god økonomi. Vi er enige om at vi ønsker å prioritere lave priser på kurs og aktiviteter for
medlemmene.
5. Kurs
Vi starter opp med valp/unghund, hverdagslydighet og brukslydighetskurs etter påske. Vi
fyller opp kurs for instruktører fortløpende. Ett hverdagslydighetskurs og
brukslydighetskurset er fylt opp (dvs at Ingrid har fulle kurs). Vi starter dermed på kurs som
Thomas leder. Prøver også å få inn en instruktør til på brukslydighetskurset. Ingrid snakker
med Ellen Alexander for å høre om hun har mulighet. Vi annonserer for kursene i Boxernytt
nr. 1/2014.
6. Profileringsartikler
Vi avventer pristilbud på refleksdekken som passer til boxer. Hvis prisen er akseptabel,
bestiller vi dette. Det er videre et ønske om å kjøpe inn vinkorker – dette diskuterer vi videre
på neste møte.
7. Gjennomføring av dressurdiplomene
Vi går gjennom reglene for hvordan man kan ta dressurdiplomer. Slik vi leser reglene og som

det har vært praktisert, kan en hvilken som helst NKK instruktør være dommer for det enkelte
diplomet. I tillegg har lokalavdelingslederne fått mulighet til å ”dømme” diplomene. Vi er litt
mer usikre på om det må annonseres på forhånd at man skal ta et diplom/at det skal arrangeres
”diplomprøve”. Det ser ikke ut til å være noe krav om forhåndsvarsel og inntil det kommer
beskjed om at vi må forhåndsvarsel, fortsetter vi med dagens praksis der det kan tas i
forbindelse med trening – også ”spontant”.
8. Flytting fra klubbhytta
Lørdag 22. mars kl. 12 møtes styret på klubbhytta på Skraperudtjern. Er vi 4-5 personer
regner vi med at det tar et par timer. Vi har rundt 10 kasser på lageret nede og må også rydde
ut at kjøkkenskapet og det midtre høyskapet. Nina har ansvar for dagen. Line og Ingunn
kommer ikke – begge er bortreist. Line sørger for at Nina får nøkkel til lageret på Økern – der
kommer det til å være et skikkelig ”stable-behov”. Vi har nesten hele veggen rett til høyre
(siste 1,5 meter er hovedstyrets).
9. Årsmøtesak
Det er fremmet en sak til årsmøtet om at det ikke er anledning til å ha verv både i hovedstyre
og i lokalavdeling og kontaktområde. Vi er sterkt uenige i at det er en fordel for
lokalavdelingen at Line og Ingunn også sitter i hovedstyret. Tvert i mot har lokalavdelingen
bevisst ikke sendt en eneste søknad om støtte nettopp fordi det kan oppleves som
problematisk. Vi kommer til å argumentere mot vedtaket på årsmøtet og tar opp saken igjen
etter årsmøte. Vi oppfordrer medlemmer i lokalavdelingen til å delta på årsmøtet.
Eventuelt
Neste møte er avtalt til 8. april. MEN – kan vi flytte til mandag 7. april? Lovise har problemer
med tirsdager.

	
  

