Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
6. november 2017
Til: Arne, Benedicte, Ingunn, Nina, Tone, Ann Kristin, Ingrid, Monica og Anne
Forfall: Line
Sak 1 Dogs4All, 17-19 november
- Info til de som skal jobbe må sendes ut. Anne og Monica avtaler møte med Line for å lage
bemanningsliste og lignende.
- Hvem kan ta ansvar for standen. Nina og Ingrid + Cecilie
- Ansvar for bøtteballett – Monica og Anne (+ Line)
Lys: Arne avtaler med sin kompis. Monica kontaktperson.
- Raseparade. Fokus på å vise boxeren som brukshund: Ta med kløv, redningshund, spor, felt
dekken. Snurre, triks. Bestilt for begge dager, tekst sendt. Husk tysk flagg!
Cecilia og Tone ansvarlig.
Mangler rød murris på lørdag.

Sak 2 Årsmøte og valg. Onsdag 13. desember kl 1830.
Publiseres på nettsidene og facebook
Skal være på Asylet, Vip-rommet i 2. Etg.
Innkalling til møte skal gjøres med minimum 3 ukers varsel.
Innkallingen skal inneholde:
•

dagsorden – i PP-dok, ok

•

forslag til årsberetning – sendes hovedstyret og Brønnøysund.

•

regnskap med revisors beretning – Nina og Monica har avtale med Tone.

•

budsjett for neste driftsår - Nina og Monica har avtale med Tone.

•

saker som er fremmet av medlemmer eller styret

•

forslag til kandidater til valgene

•

Valgkomiteens innstilling til valgene

Evt. forslag til sponsing til ande grupper sendes til Nina.

- Pokal til sprintvinnere – har ingen sammenlagtvinner. Hvem er sammenlagt best? (Kåre
denne hunden). Ann Kristin sender navn til Line som lager skilt.

Sak 3 Oppsummering Brukslydighetskurs med Mai Nicolaysen
Kurset fikk gode tilbakemeldinger fra både deltakere og kursholder. Kan med hell gjentas.

Sak 4 Innetrening på mandager.
Trening i garasjeanlegg på Ullevål stadion. Fra mandag 20 nov kl 1830- 2030. (Felles
oppmøte kl 1820).
Alle møter oppe ferdig luftet. Kjører samlet ned i garasjehuset (pga nøkkelkort til port). Alle
kan reise hjem når de ønsker – men viktig at alle passer på at porten går ned!
Arne tar ansvaret for mandagstreninger og får eget nøkkelkort til garasjen. Arne noterer
hvem som trener (eier/hund) slik at vi får en oversikt på hvor populært tilbudet er.
Kan søke studieforbundet pr tre personer, som trener fast over en gitt periode (Nina sjekker
kravene)
- Benedicte lager en treningsgruppe på facebook for disse treningene.
- Anne legger ut info på web – etter Dogs4All
Sak 5 Boxerfestival i april -18
Ann Kristin og Benedicte sett på dato: 7-8 april.
Blir i Drammen hvis hallen er ledig. (Kløftahallen ikke aktuell, er mye mindre).
har sjekket at det ikke kolliderer med andre arrangementer.
Diskusjon på om man skal øke deltakeravgiften slik at man har mulighet til å betale
instruktører. Det vil gjøre det lettere å skaffe instruktører.
Vurderer å sette opp kurs som går over to dager.
Ann Kristin og Benedicte jobber videre med arrangementet. Målsetning å gå i pluss. Forslag
til kurs og evt økt kursavgift tas på kommende møter.
Sak 6 Økonomi
Monica lager forslag til utleggskjema – gjelder fra nytt regnskapsår.
Ca kr 78 000 + 18 000 på bufferkonto
Sak 7 Eventuelt
- Julebord På Herberget, Onsdag 13. desember kl 2000.
Lag invitasjon. Sendes ut facebook/web.

Juletallerken eller pinnekjøtt med kaffe og riskrem Pris kr 395 presiser hva man vil ha.
På Vip-rommet i 2. Etg. Betales på stedet. Påmelding på mail, innen 1/12.
Benedicte sender antall påmeldte til Asylet.
- Boxernytt - Frist 12 november. – Anne skrevet forslag. OK sendes inn
NB! Festivalteksten var ikke med i boxernytt nr 3? Anne sjekker
Planlagte Styremøter:
Onsdag 13. des kl 18
Mandag 15. jaunuar-18 – flyttes til tirs 9. januar-18

20. november 2017
Anne Ekstrøm

