
 

Styremøte 14/1-16. 
Til stede: 

Ingunn, Line, Ole, Benedicte, Ann-Kristin, Mathilde og Nina 

 
-Hva gjør vi med hallen som er leid til februar? 

 
Vi vil kjøre et eller flere helgekurs. Den kan deles opp i 3 deler.     
Forslag er smeller, brukslydighet, freestyle ect. Må ha det klart 
til mandag 18.01.16 på hva vi skal ha, og hvilke instruktører. 
Line lager nyhetsbrev. Hun hører også med Geir ang smeller. 
Kanskje Ingrid kan kjøre et brukslydighetskurs, evt Line kan 
holde freestyle.  
 
 
-Vi må velge en fra styret medlemmer til nestleder. 
 
Ingunn blir nestleder. Vi sender en blomst til Aleksander som 
takk for innsats  

 
 
-Boxerleir. 
 
Den er nesten full!  
Notis i neste boxernytt.  
 
 
-Nettsidene våre. 
 
Vi ser litt på hvordan hovedstyret sin hjemmeside ser ut. 
Kanskje noe mer i den retningen? 



Den må i hvert fall bli mer oversiktlig og ryddig. Vi har lagt en 
liten plan  
 
-En vurdering på Hallen.( videre leie eller ikke) 
 
Tar en vurdering fra nå og til påske. 
 
-MH utstyr er i box. 
 
Dato er også i boks. Vi kjører et figurantkurs til før denne 
helgen. 
 
-izettels er i Box. 
 
Her kan alle laste ned app’en og bruke den. 
 
-Nett shop. 
 
Det har ikke blitt bestilt noe enda, da det aktuelle firmaet ikke 
hadde de sekkene vi ville ha. Line sender tidligere forespørsel 
til Ole. Ole sjekker litt priser og sender videre beskjed. 
 
-Økonomisk. 
 
Vi har to kontoer: 78 368 kr og en buffer konto på 12 400 kr. 
Denne har vi bestemt å øke. 
November 2015: Etterslep fra Sinsehallen.  
Fått inn fra temakvelden. 
Desember: Fikk inn 36 000 fra NKK. Har hatt noen små utgifter 
til diverse + 10 000 kr i betaling til Ellingsrud ride hall.  
Januar: utgifter er blant annet 4000 kr på ride hallen, 2000 kr til 
instruktør. Inntekter: Norsk tipping 2648 kr og 10 102 kr fra 
NKK. 
 
 
 
 
 



 
 

 
-Eventuelt. 
 
Hvilke temakvelder og evt når? 
Nye og fremtidige boxer-eiere   – Line og Ole samarbeider om 
dette. 
 
Brukskurs + temakveld i april. Temakveldgruppa og 
aktivitetsgruppa samarbeider om dette.  

 

Neste styremøte 4 februar 2016. Kl.18:00 

Herberget på Asylet. 


