Innkalling til Styremøte 15 april. 2015
Asylet kl 18:00
Tilstedte: Ann-Kristin, Thomas, Ingrid, Lovisa og Nina

- Boxerleiren, hengerne med Agility-utstyr
Hengeren til Lundquist ble stjålet i fjor, så vi har en
utfordring i forhold til å frakte agilityutstyret.
Kan det være en mulighet at vi leier en henger over
helgen? Vi trenger en stor skaphenger. Evt en lang
varebil.
Lovisa har en henger hjemme som hun kan sjekke
om vi kan låne.
Søke om en person som kan kjøre hengeren frem
og tilbake – annonsere på hjemmesiden?
Nina sender en mail til Line, så vi evt kan få sendt
mail til de som skal være med, med forespørsel om
noen kan kjøre.
41 hunder som er påmeldt.
1 plass ledig på spor, 2 på rally/agility.
Det er kurs frem til litt utpå mandag, når kan det i
så fall være lurt å arrangere muligheten for å ta
boxerens dressur-diplomer.
Avhengig av når kursene går.
Nina sender mail til Line om dette.
Henge opp en liste slik at folk kan melde seg på.

- Hallen på Sinsen/ vintertrening
Nina har sendt mail til diverse ridesenter og fått
svar fra tre stk. God tilbakemelding, men ikke helt
optimale tidspunkter.
Ta opp dette igjen på neste møte.
- Mandagstrening
Vi vil holde dette hjulet i gang. Kanskje ikke hver
mandag, men i hvert fall annenhver mandag.
- Kursene til Ingrid/ Bronsemerket
Det er noe vi burde få satt i gang.
Få sagt ifra til f.eks Lundquist og Din beste venn at
vi skal holde det, tilby de som går der.
Holde et på våren rett etter kurset, og evt et til
høsten.
Datoer: 28 mai
Thomas tar tak i dette. Hører med Anne ang
profilering.
- Førstehjelpskurset 21 april
Fruen til Thomas baker kake. 22 stk har meldt seg
på.

- Hjelp på hundens dag 31 mai
Annonsere det en gang til, da det trengs en person
til i noen timer. I neste nummer av Boxernytt
skriver vi litt om dette, med bilde av hun som stiller
opp.
- Sprinten på søndag
Vi har fått god respons på dette! Vi koker pølser og
kjøper inn saft. Sprinterbok er kjøpt inn, og den
som vinner 2 boxersprinter (vi skal arrangere det
litt oftere) får vandrepokalen.
60 meter langt. Stort område med tribune.
- Styret fordelinger/ ansvar
Dropbox for styret.
Ingrid og Thomas har kurs.
Thomas har mandagstreninger og har fått budsjett
til temakvelder.
Ideèr til temakveld/kurs: hundespråk,
organisasjonskurs, bruks, hundetjenesten.
Bruke lokalene til NKK.
Lovisa har økonomi-oversikt.
Aleksander har hjemmeside, SMS-tjenesten og
sitter som nestleder.
Ann-Kristin er sekretær,

Ingunn har ansvaret for lagret og lager telling når
det skjer.
- Dekking av kurs/kompetanse for styret og
styremedlemmer.
For å styrke styrets kompetanse.
Dekke kurset, evt dekke en del av et kurs.
For eksempel skriver-kurs, ringsekretær,
figurantkurs, NKK-instruktør.
Kontrakt/liste for de som ønsker å ta kurs, så de er
tilgjengelige og kan kontaktes dersom vi arrangerer
utstilling.
Vurdere å arrangere skriverkurs, slik at vi får nok
skrivere til utstilling i 2016.
Utdannelse av styre- og klubbmedlemmer, kan
dekkes dersom de holder kurs for medlemmer e.l.
Det skal sendes søknad med regnskap og vedlegg
på kurset til styret, dersom man ønsker å få kurs
dekket gjennom klubben. Vi setter et tak på 4000
kr. Kursene må være relevante i forhold til
klubbens interesser.
- Valpeshow/vinter utstilling i 2016
Vi kan leie Drammen hundepark, med en pris på
5000 kr for hele helgen. Mulig dato: andre helg i
februar.

Valpeshow den ene dagen og vinterutstilling den
andre dagen sammen med hovedstyret, eller om vi
arrangerer alt på egenhånd.
Styret er enige om at vi arrangerer det sammen
med hovedstyret.
Aleksander kontakter Drammen hundepark og sier
at vi ønsker hallen den helgen.
Vi trenger i hvert fall 10 personer.
- Sette opp en Dommer liste med 3 alternativ til
2016
Vi overlater dette ansvaret til hovedstyret
- Økonomi
Line tror ut ifra nye utregninger, at vi kommer til å
gå med et overskudd på 5000 kr.
Vi har god økonomi, med en liten buffer på «hyttekontoen».
- Eventuelt
Nina tok opp noe ang boxerleir, er notert under
boxerleir-punktet
Neste styremøte er 27 mai.
Skrevet av Ann-Kristin.

