Referat fra styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
22. august 2017
Tilstede: Arne, Ingrid, Ingunn, Nina, Tone, Monica, Line og Anne
Forfall: Ann Kristin, Benedicte
Sak 1. Evaluering av boxerleir
Sporkurs til Mona – noen deltakere savnet bedre oppfølging av Mona. Noen fikk bare et spor
med Mona som veileder. De var uerfarne og følte de gikk mest spor med veiledning av de
andre deltakerne, som heller ikke hadde mye erfaring. Bør legges opp annerledes.
Ønske om agilitykurs.
Påmelding for leir i 2019 - bør åpnes 1. september 2018. Viktig å reklamere godt for leiren
og når påmelding åpner, på alle sosiale medier i forkant.
”Lundquist” hus 20 min å kjøre. 5 soverom (x2 senger) Reservert.
Faktura bør sendes ut 6 uker før leir. Betaling frist 4 uker før - bør være bindende påmelding
og ”full betaling” selv om man reiser hjem tidligere.
Vi skal forbeholde plasser til styret og ressurspersoner. De må jobbe/organisere på leiren.
Legg ut på nettsider og facebook at det er ledig kursplass i 2018 – men ikke overnatting.
Sak 2. Spor Kl D. 3 sept.
Fulltegnet 6 deltakere. Widar Brattlie dommer.
- fra styret stiller: Nina, Ingrid, Benedicte, Tone,
- Nina lager og sender ut PM.
Oppgaver 3. September:
Nina fyller inn i DogAra. Tar seg av skjemaer og sekretariat.
Nina tar med Forpremier. Vann, skjema, printer
Ingrid tar med kake
Tone tar med spor D boks fra lageret + Pokal plass 1,2,3, kopper, te, kaffe m/filter. Stempel,
20 l vanndunk (fylles).
Tone setter ut ”preimepall” på kursplassen.
Sak 3. MH. 7-8 oktober
Fullt 8+8. 15 på venteliste

Figurant 6-7 stiller opp. Nina har liste. (mange fra styret)
- i tillegg til figuranter fra styret stiller: Anne, Nina, Ingrid, (Line kan være backup).
Tone skal handle i Sverige. Brus, smågodt, (Evt kjøpe av HS fra lageret.)
- Beskriver, testleder og figuranter skal ha servering:
lunsj begge dager kl 13 – 14 Gryterett? til 15 personer. Ingrid tar ansvar. Anne hjelper
Lørdag ca kl 18: grille pølser og burgere + salat. Nina handler (store tallerkener, gafler og
bestikk til lunsj også)
Deltakere få te, kaffe, smågodt.
- bestille rom til Herdag på Exporama. Nina bestiller.
- Lage og sende ut PM. Nina ordner.
Nina tar imot beskrivere på fredag kveld.
Testleder møter kl 0800 (går igjennom testbanen med Schæferhundklubben)
Figuranter og resten av styret møter kl 0800
Deltakerne starter kl 1000. Oppmøte kl 0930.
NB!
Det bør defineres en ekstra person i styret som Nina kan lære opp for MH arrangement.
Forslag: Lage en kursdag av det?
Sak 4 Boxernytt
Vi skriver om: Boxerleir, organisasjonskurs, boxerfestival, dessurkurs, dogs4all,
førstehjelpkurs.
Forslag tema i neste nr: medlemmer bør komme med ønsker og hva de vil delta på. Artikkel?
Sak 5. Brukskurs med Mai på høsten? Anne sjekker med Mai.

Sak 6
Sosialt treff med boxersprint: Monica og Arne finner dato og tar initiativ. Åpne for å grille,
forsøke å fange opp hva andre medlemmer ønsker seg av aktiviteter ”ordet er fritt”.
Anne og (Benedicte?) hjelper med å dele på nett.
Sak 7 Opprette treningsgrupper. Utsettes til neste møte (evt også innetrening?)
Sak 8 Førstehjelps kurs m/Cecilie – tema vinter, kulde, poter, magedreining,
Nina spør Henning om lokale, og spør Cecilie om dato. Forslag: månedsskiftet
oktober/november.

Sak 9 Skal vi melde oss til MH og spor neste år?
Brukshunds råd i klubben må ha beskjed innen Oktober 2017.
Spor kl D 9. september 2018 hos Schæferhundklubben? Nina sjekker – melder inn
MH en helg. 6.-7. oktober 2018. Nina sjekker med Schæferhundklubben – melder inn
NB! Sporkurs til våren. Inkludere teori om hvordan man melde seg opp + uoffisiell
sporprøve?. – tas opp på neste styremøte
Sak 10 styremøter frem til Januar 2018.
Mandag 25. sept. Kl 18
Torsdag 19. okt kl 18
Mandag 6. nov kl 18
Onsdag 13. des kl 18
Mandag 15. jaunuar-18 (avklart i etterkant via messenger)
Sak 11 Årsmøte Onsdag 13. desember kl 1830. På Herberget
Sende ut papirer i forkant og dele ut kopier slik at vi slipper Powerpoint og lerret
Sak 12 Julebord På Herberget.
Onsdag 13. desember kl 2000
Sak 13 Dogs4All 17-19 nov
Line borte 21. sept. Kanskje ikke i Norge under Dogs4All. Monica og Anne og Nina tar ”Line
jobben”. Læres opp av Line (eget møte).
Trenger 25 personer fordelt tor-søn.
Disse har sagt de kan jobbe: Helge, Svein, Lars Erik, Terese, Telemark??, Oslo&Akershus,
russ?
Line invitere avdelinger i boxerklubben til å delta på dugnad.
Det er bestilt stor stand. Nina tar seg av logistikken rundt standen.
Sak 14 Økonomi
I Brønøysund skal det registreres to personer som kan signere for styret = Leder + et
styremedlem (kasserer). Dette må på plass slik at vi har det formelle i orden og kan bestille
kort i banken.
Monica vil ha skriftlig notat på innleverte kvitteringer ang hva kjøpet gjelder.
Underbilag på alt som går ut av konto.
Begynne å sende ut faktura på arrangementer.
To personer fra styre skal godkjenne inn/ut
Monica lager sjekkliste på hvordan rutinene skal være.
Har ikke fått faktura for vinterutstilling i drammen. Skal deles 50/50 med HS
På brukskonto 69000,-

Fakturere organisasjonskurs og Line - se forrige ref. - Nina sjekker om dette er utført.
Sak 15 Eventuelt
- rally-stevne? Neste styremøte.
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.
- Høringsdokument Blodspor. Overlater til brukshundrådet i HS å kommentere. Avdeling
Oslo&Akershus har ingen kompetanse på dette.
- Arrangere agility stevne? Nei – ikke kapasitet, eller bane/utstyr.
- 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.
Brukes 13. desember. Sjekk med utstillingskomiteen. Tone be Ann Kristin ta bilde av sin
plakett.
NB!
MÅ følge med på aktivitetkalender til hovedstyret slik at våre aktiviteter er oppdatert på HS
sine hjemmesider!

Neste styremøte mandag 25. sept. kl 18 på Herberget
Oslo 27/8 -17
Anne Ekstrøm

