Referat fra styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
30. mai 2017
Tilstede: Ingrid, Ingunn, Nina, Tone, Benedicte, Anne, Monica, Line
Forfall: Ann Kristin, Arne
Sak 1. Evaluering av boxerfestival
Benedicte: regnskap til Anne. Instruktørene har fått betalt (unntatt Kjersti).
Lørdag nesten full - søndag litt ledig. GODE tilbakemeldinger. Ikke inntekt på shop.
Bør ha festival til neste år også. Endre litt kurs tilbud. Beholde Bruks og agility,

Sak 2. Evaluering av sporkurs Mona Herjuaune 1- 2 april
Fort fullt. Gode tilbakemeldinger. Alle fornøyd med Mona. Bra terreng. Bør ha felt og spor
hver for seg på to kurs.
Forslag for 2018: ha separate spor, felt og lydighet kurs.
Sak 3. Evaluering av Organisasjons kurs 20 og 21. Mai.
Bra kurs. Mulig å delta på 1 modul og ta modul 2 en annen gang, men en fordel å ta begge
samtidig.
Gjentas neste år? NKK lokaler er bra. Mat (Gunnar Ruud) var bra.
Mer fokus på å spre info neste gang. Også til NKK´s andre hundeklubber.
Sak 4
Informasjon angående økonomi og kompensasjon skrives i referat som arkiveres på styres
DropBox konto, men tas vekk i pdf som publiseres på web.
Sak 5. Poeng for deltagelse på dugnad, styremøter ol.
Diskuterte poengfordeling/opptjening. For styre og eksterne bidragsytere.
Verdipoeng settes fra gang til gang. Å bidra med hjelp på ”upopulære” aktiviteter (som
Dog4All, utstilling og lignende) gir poeng.
-Dogs4 all (Line)
-Hovedstyreutstilling.

-Februar utstilling
poeng
dugnad 1 dag
ettermiddag/kveld
tidligmorgen til sen kveld
rigging/pakking av henger

100
50
150
50

Personer med styreverv og ressurspersoner for styret mottar 100 verdipoeng for deltakelse
pr styremøte. + 1 kurs gratis pr år. (hvem som er resurspersoner vedtas av styret. )
Verdipoeng tjenes opp av alle som bidrar uavhengig av avd. tilhørighet.
Anne registrere i skjema. Etter hvert styremøte.
Anne lager Excel ark med oversikt over styrets arbeidsinnsats (dokumentet lagres i Dropbox).
Og en fellesoversikt over medlemmenes arbeidsinnsats. Dokumentet lagres i Drop box slik at
personer i styret som er ansvarlig for arrangement kan registrere de som deltar på
dugnader.
Sak 6 Skal vi arranger rally-stevne i klubben?
Innendørs stevne. Først mulig i 2018. Søknadsfrist 31 okt 2017. Vi søker hovedstyre i sept.
Ikke lov i legge stevnet til helligdager.
To baner og to dommere.
Ha med rekrutt + klassene.
Drammen/kløfta?
Tas opp i neste styremøte. Benedicte sjekker opp litt i forkant. Hva trenger vi av utstyr?
Regelverk og lignende.

Sak 7 Boxerleir
Monica sende faktura (Line lære henne opp).
Attitudekurset/grunnferdighet må være to instruktører – 9 (3 ledig)
Ellen A – hele helgen. Rally - ledig
Hverdag m litt rally. June Olsen – ledig
Mange på venteliste til bruks.

Overnattingsplasser er fylt opp. Noen ledige plasser på kurs hvis man ordner overnatting
selv.
44 hunder, nr 2 betaler halv pris. Over 60 pers.
-7000 foreløpig regnskap.
Har loddpremier på lageret i plast ekse. + grillbestikk, ta med noen kopper. Ta med Isettle.
Dele ut termokopp. Som gave til deltakere. 1 pr hund.
Line legger alle dok på DB = boxerleir 17
Info brev nr2 kommer nå i helgen . Så ett til rett før.
Boxersprint fredag. Kl 18-20 valp, 9 mnd – 7 år tispe + hanhund. + veteran. = Benedicte
ansvarlig.
Bronsemerke mandag. Etter kl 14 (bruker instruktører som er der)
Dressurdiplomer mandag etter kl 14 (bruker instruktører som er der)
Griller må fyres 1930. Line etterlyser og fordeler oppgaver
Line sender nyhetsbrev. Anne legger ut info på nett.
Neste års påmelding åpner tirsdag 30 juni.
Morokulien sen utsjekk. Ca kl 14.
Nina søker studieforbundet – får oversikt av Line.

Sak 8 Ingrid kurs.
Bra oppmøte.
6 meldt opp til prøve torsdag 1 juni. kl 18. Tomas dommer. Nina kjøper gave. (Også til ingrid)
betale kr 50 for merket. + Kr 100 for medlemmer og kr 200 for ”ikke medlemmer” for
prøven.
Sak 9 Klubbeffekter
1. Vi må kjøpe inn utstillingsnåler. Tone leter etter nåler med boxermotiv.
2. Vurdere kjøp av hundebørste. 25 stk. Kjøpes på amerikansk nettside. Tone sjekker pris og
om Linda/Ditte kan hjelpe oss med å få de til Norge. Forhandler utsolgt. Tone venter på
tilbakemelding.

Sak 10 Boxersprint. Vandrepokal til hanhundene.

Tone sjekker og kjøper. www.trofe.no - bestill gjennom hovedstyret de har prosenter.
Skilt bestilles på trofe. Min 14 dager før.

Sak 11 MH arrangeres 7. og 8. okt.
Mange henvendelser. Ikke åpnet enda – åpner ila juni.
Nina kontaktet 2 beskriver fra Bergen. De krever NKK satser. Bor i bobil. 9 m lang trenger
stor p- plass. Sjekker selv hvor de kan stå. Ikke avhengig av strøm/toalett.
Nina sjekker på evt kirkegården?
Herdag = testleder. NKK fastsatte beløp. Hvor skal han bo? Hotel Exporama åpner aug. evt
Olavsgård. Nina sjekker.
Trenger 6 figuranter. (3 pr dag) – de som har fått kurs gjennom klubben har forpliktet seg til
å stille som figurant 2 ganger for klubben.
Anne legge info på web.
Sak 12 Spor 3. Sept –
Ligger på terminlisten til NKK. Bruker påmeldingskjema fra brukshundklubben (ligger i DB).
Bindende påmelding. Plass til 6. Vurdere å få en dommer til. Schæfer har dommer. 4 meldt
seg på. Må være medlem av NBF. (norsk brukshunssport forbund)
Spor D i DropBox - Benedicte sjekker påmeldingene.
Holdes i Nittedal. Schæfer klubben går opp spor for oss på lørdag og stiller på søndag.
Skaffer pinner. Legger opp felt for oss. Nina holder kontakt med dem.
16 aug dag for befaring – drar opp og ser sammen. Møte Nittedal kirke kl 19.
I etterkant har Ingrid sjekket:
Startboken som vi selger er OK, I tillegg trenger man, for å konkurrere i Bruks, et startkort, og det
får man ved å betale inn til NBF. Dette skal alltid vises ved oppmøte i konkurranser, gjelder for
alle til og med klasse A.
Sak 12 Økonomi.
- Vips – litt vanskelig å få tak i vips kvitteringer. Monica må be Tone om å få oversikt tilsendt
ved behov.
- diskuterer å opprette egen konto for å forenkle fakturering/innbetaling. Ikke mulig med
dagens løsning pga at eierskap til konto ligger i hovedklubben. Hvis vi oppretter ny konto bør
vi la hovedstyre få innsyn.
Monica snakker med Tone og Heidi S for å legge frem et forslag til løsning.

- NKK deltakelse Dog4all 2016. Får kr 35000,- Vi må overfør sum til de andre avd.
- må fakturerer østfold 2 + hovedstyre 2 : for deltakelse org kurs. (500 pr deltaker. )
- faktuerer Line for 30 håndvarmere til trommekorpset. 15 kr stk

Sak 13 Eventuelt.
- websider:
alt flyttet til ny plattform.
Mangler info om medlemmer av styre: Arne, Ingunn, Tone, Monica.
Tema på neste styremøte: skal vi forsøke å få mandagstrening organisert inn i avd?
- Medlemsmøter: Monica og Benedicte foreslår å arrangere medlemsmøter i forbindelse
med boxersprint. Hensikten er å invitere og fange opp hva andre medlemmer ønsker seg av
aktiviteter. Et uformelt møte der ”ordet er fritt”.
2 pr år. Evt sommeravslutning med grilling, lengde hopp, boxersprint.
Vi tar sikte på å arrangere første ”ordet er fritt møte” i august. Nina sjekker om det er mulig
å være på Schæferklubben sitt sted i Nittedal. REKKER IKKE I AUG tas opp igjen neste
styremøte.

Neste styremøte tirsdag 22. august kl 18 på Herberget.
Oslo 14/6 -17
Anne Ekstrøm

