Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
19. oktober 2017
Tilstedet: Arne, Benedicte, Ingunn, Nina, Tone, Monica, Line og Anne
Meldt forfall: Ingrid, Ann Kristin
Sak 1. Oppsummering MH 7-8 oktober -17
Arrangementet gikk bra. Alle gjennomførte.
Alle figurantene burde hatt samling på fredag, sammen med testleder og beskrivere.
Det hadde vært lurt å tilby frokost – noen har kjørt langt. Fint at vi var så mange både
figuranter og ”håndtlangere”. Maten var veldig bra – godt med noe varmt!
Begge beskriverene burde vært med på briefrunden slik at det var enighet på hvor man skal
plassere seg. Beskrivere og Herdag fungere godt.
NB! Vær bevisst på om det kan oppfattes som et problem at beskriverne er et par.
Positivt at figurantene fikk være med på hele løypa.
NKK hadde feil fødseldato på skjemaer – dette er meldt inn til NKK.
Neste år:
PM kunne vært skrevet mer presis, ”må være original stamtavle, utskift fra dogweb godtas
ikke.
Alle i boxerklubben (alle avd) som er frivillig eller figurant får verdipoeng.
Sak 2 Dogs4All, 17-19 november
- Hvor mange er vi nå / hva må gjøres for å skaffe flere?
(Trenger 25 personer fordelt tor-søn.)
Torsdag kl 18-20?: Tone, Per-Arne, Benedicte?
Fredag rigge? + 2-3 traller: Mina?, Tone, Per-Arne, Brigitte?, Benedicte, Helge, Monica
Lørdag: Mina (fra kl 12), Linn, Ingunn, Astrid?, Tone, Per-Arne, Cecilia, Birgitte, Mette Lyster,
Svein, Lars Erik, Helge, Fredrik: 13
Søndag: Mina (fra kl 12), Linn?, Ingunn, Tone, Per-Arne, Cecilia, Birgitte, Elisabeth?, Svein,
Lars Erik, Helge
(De i blått skal stille hund)
Marianne Brenne? – hvis bra nok i benet.
Trenger 10-12 russ?

Line lager nyhetsbrev for å verve folk og sender ut.
- Når rigge torsdag? Venter på svar
Tone og Pelle kan hente/kjøre henger. Nina sjekker leie av henger
Stand: bestilt strøm, ekstra skillevegg, lys, (gjort ila styremøtet).
- Bestille på Egon triaden på lørdag. Antall 12-14 pers. (gjort ila styremøtet)
- Raseparade. Bestilt for begge dager, tekst sendt (på styremøte)
Vi er med - etterlyser boxere til å delta, hvis en hvit boxer vil stille så er det fint men vi
etterlyser ingen spesiell farge.
Fokus på å vise boxeren som brukshund: Ta med kløv, redningshund, spor, felt dekken.
Snurre, triks.
Monica spør om Cecilia ta ansvar for paraden begge dager og å skaffe hunder? Husk tysk
flagg!
Sak 3 Boxerfestival i april -18
Ann Kristin og Benedicte sett på dato: 7-8 april?
Startet planlegging. Skal også sjekke hall på Kløfta. Tas opp på neste møte
Sak 4 Årsmøte og valg. Onsdag 13. desember kl 1830.
valg: Linn/Joacim?, Line tar ringerunde til de som er på valg
Publisere årsmøte innkalling dato og hvor. Hvilke verv som skal besettes. Anne
Frist for å sende inn forslag til saker er 5 uker før møtedato (sendes til styret).
Frist for å sende inn forslag til kandidater til verv er også 5 uker før møtedato (sendes til
valgkomiteen).
Innkalling til møte skal gjøres med minimum 3 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde
•

dagsorden

•

forslag til årsberetning

•

regnskap med revisors beretning

•

budsjett for neste driftsår

•

saker som er fremmet av medlemmer eller styret

•

forslag til kandidater til valgene

•

Valgkomiteens innstilling til valgene

Sak 5 Julebord På Herberget, Onsdag 13. desember kl 2000.
Nina dialog m/Herberge. Sende pris til Anne, Anne publisere på nettiden og facebook.
Lag invitasjon og informasjon om påmelding til julebordet – kopier fra i fjor.
Sak 6 Opprette treningsgrupper. (evt også innetrening?).
Schæferhundklubben har innetrening på Ullevoldstadion. Vi har meldt interesse for å få
trene samme sted på mandager. Venter på svar fra dem.
Noen fra styret må være ansvarlig for å møte opp og slippe inn de som skal trene. Oppgaven
fordeles styremedlemmene (kan rullere). Arne kan stille opp mange mandager.
I utgangspunktet kun for medlemmer. Men man kan være med noen ganger før man melder
seg inn. Vi må gjøre det attraktivt å melde seg inn i klubben.
Lage en treningsgruppe på facebook for disse treningene. Benedicte ansvar.
OA ønsker samarbeid med Buskerud velkommen i forhold til leie av hall for trening i
Drammen.
Sak 7 Førstehjelps kurs m/Cecilie – tema vinter, kulde, poter, magedreining,
Schæferklubb delta til medlemspris.
Flyttes til januar tirsdager eller torsdager. 18, 23,25? Januar? – Nina sjekker med Cecilie.
Sak 8 Samarbeidskonferansen 14-15 oktober 17.
Referat fra Ingunn :
Dag 1
Avdelingene og styre informerte om aktiviteter:
- Laget stamtavlestatistikk på boxer med kjent nyresvikt. Skal bli søkbart.
- Jobbes med ny hannhund statistikk.
- Nordisk boxer seminar 11-12 nov.
- Boxernytt kommer i nytt format, (hundesport størrelse). Innsending gjøres med tekst i
word uten bilder, bilder ved siden av i god oppløsing.
- Gjennomgang av farge/genetikk.
- Informasjon om spondyloseprosjekt. Oppfordrer til å re-røntge eldre hunder. 2-8 år.
Klubben dekker inntil kr 1500.
Agder og Hordaland manglet, ellers var alle lokalavdelinger og råd tilstedte.
Dag 2
- Line holdt lite organisasjonskurs.
- Info om Årsmøte 14/4-18
- Diskutert verving og medlemsfordeler. Hva kan gjøres? fordeler?

– Nettsiden vil få innlogging for noen opplysninger, oppdretterpakke,
- Nettsiden: gode bilder. Ønsker innspill, aktiviteter sendes inn til aktivitetskalender.
Oppfordring om å oppdatere lokalavdelingenes nettsider jevnlig.
- Rasekompendie som dommere bruker revurderes nå. Ønsker bilder av ”feil”.
- Brukshundrådet vil kun har bronseboxer til årets brukshund og allround hund. Det vil lages
kriterier som må oppfylles for å bli kåret til ”årets xxx”.
Sak 9 Sosialt treff 14. oktober
9 hunder. Kan kåre vinner av sprint.
Oppfordre vinnerne til å komme på årsmøte.
Skilt på lages – Line bestiller. (må få beskjed om navn)
Stoppeklokker levers til Nina på neste styremøte.
Sak 10 Økonomi
80 000 på konto. Oktober ikke ført.
Forslag å lage utleggskjema som fylles ut sammen med kvittering. Monica lager og legger
skjemaet i DB.
Kan sende skjema m/kvittering på mail til Monica.
Forslag lage budsjettoversikt i forkant (hva beregnes å bruke av utgift til hver aktivitet). Slik
at Monica vet hva som er OK utgift og hun kan varsle dersom det overstiger.
Kan gjøres når vi legger aktivitetsplan i starten av året.
Sak 11 Eventuelt
Verdipoeng bør brukes iløpet av 3 år.

Disse sakene kan vente og tas opp ved en senere anledning:
- Boxernytt - Frist 12 november. – hvem skriver?
Tema: Nytt fra avd. + medlemmer bør komme med ønsker og hva de vil delta på. Være med
i ressursgrupper?
- Rally-stevne 18 mars 2018
Benedicte booker hallen i Drammen. Benedicte hører med dommer.
Nina søker hovedstyre (mail til Kristin Pedersen ) i sept.
Søknadsfrist hos NKK er 31. oktober 2017.
Hva trenger vi av utstyr? Regelverk og lignende.
Melde til forbund? Snakke litt med Cecilia?
- Oppsummering Brukslydighetskurs med Mai Nicolaysen

- Sporkurs til våren. Inkludere teori om hvordan man melde seg opp + uoffisiell sporprøve.
Planlagte Styremøter:
Mandag 6. nov kl 18
Onsdag 13. des kl 18
Mandag 15. jaunuar-18

