Referat fra styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
9. jan 2017
Tilstede: Ann Kristin, Arne, Ingrid, Ingunn, Nina, Tone, Benedicte, Anne, Line
Sak 1. Utstilling 11 og 12 februar
Henning Lund (hovedstyret) har ansvar for begge dager.
Inntekt og utgift deles 50/50 mellom NBK hovedklubb og Avd. Oslo & Akershus.
Lørdag: Boxerspesial, 1 ring. – 10 påmeldt til nå. Starttidspunkt er avhengig av antall
påmeldte.
Søndag: Boxerspesial + valpeshow (alle raser), ca kl 9-16 - Starttidspunkt er avhengig av
antall påmeldte. 2 ringer
Hovedstyret tar ansvar for dommere (henting /kjøring/middag).
Avd. Oslo & Akershus trenger 6-10 personer til å jobbe begge dager.
Oppgaver: Rigging /pakking /parkering/sekretariat og klubbshop.
Hallen rigges lørdag kl 9. (får ikke hallen før)
Personer som kan jobbe:
Fredag – pakke henger på lageret:
Nina – skaffer henger
Arne
Line
Henning? – Nina spør han.
Lørdag:
Ingunn
Ingrid
Anne
Tone (litt usikker)
Arne
Monica
Søndag:
Nina
Ingunn
Ingrid

Anne
Tone
Arne
Benedicte
Monica
Heidi Wold – lørdag eller søndag (uavklart)
Anne og Benedicte legger ut melding på nett for å skaffe flere til dugnadshjelp.
Sak 2 Styremøter datoer.
Mandag 30. jan kl 18
Mandag 3. april kl 18
Tirsdag 30. mai kl 18
Tirsdag 22. aug kl 18
Sak 3. Førstehjelpskurs med Cecilie Strømstad
Kan antagelig få låne gratis lokale gjennom Tone Granli. (Evedensia Nannestad).
Anne sjekke datoer i mars med Cecilie og Tone.
Anne lage info.
Kurset er med hund. (hvis man ønsker det). Ukedag ca kl 18-21.
Førstehjelpskurs i mai?
Skolen der Henning jobber kan søkes. (i Bærum).
Hvis det er mulig avholder vi boxersprint samtidig som førstehjelpskursene.
Sak 3. Handlingsplan 2017
Ingrid og Tomas holder kurs vår -17.
valp/hverdagslydighet + bronsjemerke
oppstart etter påske. (evt en uke før). Ingrid avtaler med Tomas.
Organisasjonskurs med Line
Avd. Oslo & Akershus har kurs 20-21 mai. (I møtelokalene til Asylet?)
Lør Kl 10-17, søn kl 9-16. Vi forsøker å ha felles middag på lørdag kveld.
Vi inviterer styret i Vestfold og Østfold til å delta. De betaler kr 500 pr pers.
Styremedlemmer har førsteprioritet. Vi åpner for de som har tillitsverv. (kasserer og
lignende) for å fylle opp plassene. Plass til 15-20 stk.
Nina lager info tekst.
Påmelding for Oslo & Akershus. (Styremedlemmer og tillitsvalgte) med frist 1. mai.
Åpner for andre etter dette.

Informasjon legges ut på Hjemmeside, face, hovedklubbens nettside?
Sak 5. Boxerfestivalen i Drammen hundepark 22. - 23. april
Benedicte og Ann Kristin ansvarlig.
3 kurs lørdag + 3 kurs søndag. Ca kl 9-14.
smeller – (6 plasser) eller evt lek med hund
agility – (8 plasser) instruktør: Vibeke Andersen
rally – (8 plasser) instruktør: Aleksander Nymo
utstilling – (8 plasser) instruktør: Henning Lund
bruks (8 plasser) instruktør: Mai Nicolaysen
freestyle (8 plasser) instruktør: Line Orlund
Boxersprint begge dager.
Har instruktør til alle kursene. Unntatt smeller kurset.
Påmelding, pris pr pers 500 kr for 1 dag, 800 kr hele helgen.
Påmelding til boxeroa@hotmail.com innen 2.april. Plassene fylles fortløpende, bindende
påmelding.
Ha en klubbshop. Ta med permer og servise fra hovedstyret.
Sak 6. Sporkurs med Mona Herjuaune
1- 2 april. Benedicte booker. Nina hjelper med studieforbund registrering.
Informer på utstillingen i februar.
Nina kan stille 2. april for å ”takke av” Mona. (hvis flere vil være med på hovedklubbens
figurantkurs 31/3.1,2 april).

Sak 7. Hva skal inn i boxernytt frist 20 jan. Ta utgangspunkt i handlingsplan.
Informere om kurs valp/hverdags + bronsjemerke med oppstart april - se web?
Informere om sporkurs 1- 2 april m/ mona teori 31 mars.
Informere om førstehjelpskurs
Informere om organisasjons kurs. m/Line
+ Dogs4all. 18 jobbet. Deltok raseparade begge dager. Stor inntekt for avd.
+ boxerleir 23-26 juni fulltegnet, venteliste.
+ bilde av Bodil, boxersprint vinner 2016.
Boxerfestival – kjøpe annonse i Boxernytt.
Anne lager annonsen – Ann Kristin og Benedicte ser over.

Sak 8. økonomi
Hovedkonto: kr 61568,47 pr 9/1-17
Sparekonto: kr 12421.71 pr 9/1-17
Kommet inn kr 9982 fra NKK. Nina sjekker hva det er.
Ingrids deltakelse på samarbeidskonferansen 2016 dekkes av styret Oslo & Akerhus.
Vi får inn ca kr 25 000 for Dog4All. Det tar lang tid før pengene kommer inn.
Vi forskuddsbetaler de andre avd. deltakelse. Telemark (4253 kr) og Trøndelag. (1675 kr).
Line ber de sende oss faktura.
Vi skal overføre kr 10 000 fra hovedkontoen (som note) til spondyloseprosjektet.
(årsmøtevedtak). Nina får kontonr. av Line.

Sak 9. Eventuelt
websider:
Hovedklubben gjør om til mobiltilpassede sider. Line viste de fram.
Avd. Oslo & Akershus velger samme design. Line tar det med NSN.
Nina jobber med avtale på dyrebutikk
Butikken gir x % avslag til medlemmer.
Vi legger logo til butikken på nettsiden vår.
For å få rabatten må man vise at man er medlem med f.eks å vise medlnr på Boxernytt og
legitimasjon.

web info:
dato boxerleir
info boxerfestival
info sporkurs.
info organisasjon kurs
info Kurs: valp/ hverdag + bronsjemerke
info Medlemmer av styre. Alle sender til Anne innen 20. jan.

Neste styremøte mandag 30. Jan kl 18 på Herberget.
Oslo 11/1-17
Anne Ekstrøm

