
Saker til styremøte 19. Aug 2015. 

Asylet kl. 18:00 

Tilstede: Ann-Kristin, Lovisa, Ingunn, Ingrid, Line og Nina. 

- Hvordan gikk boxerleiren. Hva gjør vi til neste år? 

Overskudd 18 125 kr totalt. 

Vi har sjekket opp Finnskogen, lite sosiale muligheter der. Det er heller 

ikke nok rom til like mange deltakere.  

Morokulien/Montebello har lovet oss en oppgradering, dette har vi fått 

skriftlig. Line blir leirsjef for neste års leir også. Kun kjøre helhelgskurs? 

Evt ha ett kurs med litt forskjellige grener.  

Det har kommet forslag med smeller. Høre med Gro Saugstad Drammen.  

27 påmeldte hittil.  

 

- Spor D 20.9.2015. Legging av sporene. 

Dommer: Trygve Kroken 

Vi skal bruke Fet hundeklubb sin plass. Maks 6 deltakere. Påmeldingsfrist 

går ut 31 august, trekning 1 september.  

Nina tar kontakt med Aleksander, og får informasjon om hva han trenger 

av frivillige og utstyr. 

Nina ringer NKK for start listene. 

- Innetrening i vinter??? Skal/skal ikke?? 

Søndager 17-19, og evt leie inn instruktør fra Lundquist. Pris for 

medlemmer: 50 pr gang? Instruktøren sørger for å sette opp alle 

deltakerne på en liste, så får de faktura i etterhånd.  

Line sender ut en mail og hører med Lundqvist og de NKK-instruktørene 

vi har kontakt med. Sjekker om de vil ha detter oppdraget fast. 

 

- Hva gjør vi med utstillingen i Drammen 2016. 

Skal vi kjøre valpeutstilling begge dager? Evt noe annet dag 2? 

Vi bestemmer oss for å få til utstillingen, men diskuterer videre på neste 

møte. Ingunn må sjekke opp hva vi har igjen av sløyfer. 

 



- Dogs4all/verdensutstilling. 3/9-6/9-2015 

Vi har ikke mange frivillige i år. Vi har bedt om mange elever. Lage 

stasjoner, så det ikke blir så mye gåing.  

Line (organisatoren) blir utilgjengelig fra 13-18 fredag.  

Kjøpe sparkesykkel! 

 

Stand`en:  

Torsdag 3 september pakker vi henger. Mulig kjøpe inn flere salgsting? 

Bestille sekker – bruke 10 000 på det 

15 000 kr på annet profileringsutstyr. 

Line ser på hva vi kan ta inn, Lovisa tar ansvar for å evt. bestille. 

Thomas ta ansvar for pakking av stand på henger? Henger fås låne av han 

vi leier lager hos, gi beskjed i god tid. 

 

- Ingrid sine kurs for høsten er i gang. Det går bra! 16 hunder totalt. 

Ingrid har 11, Thomas har 4/5. 

 

- Hva skal inn i boxernytt  

Årsmøte + temadag (28.11.15) Furuset Vel/Furusetheimen – Furusetveien 1, 

1053 Oslo, Start kl. 11, Pause med servering + kaffepause Pris pr pers 500,- for 

medlemmer700 kr for ikke-medlemmer. 

Emne: hvorfor mentaltester (Ingrid sjekker den forrige annonsen) Bindene 

påmelding 1 november, gjennom hjemmeside 123 

Annonse (Anne) 

Hundens dag, Boxerleir, Sporklasse D. Hente ut bilder fra facebook-gruppa. 

 

Årsmøte 28.11.2015 med temakveld i bruks. 

Starter årsmøte kl. 09:00 til ca kl. 10:30 

 

 

 

 



 

          -Økonomi. 

12 000 fortsatt på buffer,100 000 kr på konto. 

Nina, Line og Lovisa skal sette opp forslag til økonomisk budsjett. 

- Eventuelt. En inn kommet sak. 

Det har kommet et forslag fra en medlem om innkjøp av nøkleringer av 

Boxer hode.  

Hoved styret har 3 ulike størrelser på disse nøkleringene men de sliter 

med å få solgt de, vi velger ikke å ikke ta de inn 

 

- Boxersprinten: ingen som kan stille.  

Flytte den til onsdag 16 september, kl. 18.30. 

 

- Dra i gang noe sosialt i sammenheng med styremøtene? Ja! 

 

Neste møte onsdag 14 oktober, med påfølgende middag :D 

 

Skrevet av: Ann-Kristin. 


