Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
onsdag 30. mai 2018
Tilstedet:, Benedicte, Ingunn, Tone, Linn, Joachim, , Ingrid, Ann Kristin, Line og Anne.
Nina (via skype)
Meldt forfall: Monica, Arne
Sak 1 Boxerleiren 22-25 juni.
45 hunder påmeldt
4 hytter ledig. + 1 motellrom.
Ledig kurs: 1 rundering, 3 spor/bruks, 2 klikker , 4 spesialsøk,
Vi forsøker å fylle litt flere plasser ved markedsføring på Facebook: Joachim.
Budsjett: Pr nå underskudd kr 12 850,- (Budsjettert med underskudd på kr 10 000,-)
Monica må sende ut faktura.
Tone sjekker pappkasse på lageret – ting som kan brukes til loddpremier.
Line tar med høyttaler og mikrofon.
Joachim er bålsjef + kjøper kull (8 store sekker).
Linn: ringe de to dyrebutikkene og varsle om innrykk
Nina: Ringe Kongsvinger veterinær og varsle om at det er mange hunder i området den
helgen.
Benedicte og Tone: Ansvar for Boxersprint på fredag kl 18

Sak 2 Boxerfestival 28-29 april.
Fornøyde ekvipasjer = Godt gjennomført. Det var litt få deltakere på lørdag. (da var det også
kurs i Vestfold)

Ang instruktører som donerer sin ”lønn” til helsefond:
Det er vedtatt sum pr kurs. Dersom instruktør skal ha reisegodtgjørelse trekkes fra summen
og resten doneres.
Festivalen gikk med underskudd. Monica var ikke tilstede derfor må detaljert informasjon
komme senere.

Festival neste år: 23-24 mars. Ann Kristin booker hallen i Drammen
NB! vi bør informere i PM om at løpetispe ikke kan delta. (pga ferske ekvipasje så det
ødelegger for mye).
Bør sende faktura ut i forkant, slik at det er bindende påmelding. (det var flere som trakk seg
tett på og da er det vanskelig å fylle opp kursene)
Påmeldingskjema: spesifiser opplysninger (som for eksempel fødselsdato på eier)

Sak 3 MH og Spor D
MH 6.-7. okt:
Testleder og en beskriver er booket. Må sende ut info om at vi trenger 4-5 figuranter.
Sette opp bane fredag.
Trenger hotellrom til Herdag og 2 stk fra Gjøvik: Nina
Anne sende ut til figuranter – hvem som kan stille. (liste i DB) – send dem også info fra
Herdag.
Stevnet ligger ute på NKK. Nina sender Joachim info som skal ut på nett/face.
Vi trenger på stevnedagen:
2-3 i sekretariat.
4-5 figuranter
Mat til dommere og figuranter.

Spor 9. sept:
Line sjekke om det er åpnet slik at man kan melde på via Dogarra.
Nina kommer tilbake til: Hvor mange som må bidra/jobbe og hva man trenger hjelp til.

Sak 4 NBK OA sin ABC. ”hvem gjør hva”
Alle fyller ut informasjon på sine saker og sender Joachim. Han redigerer og setter inn i
komplett dokument. Det komplette dokumentet kan leses i DB. (dette er det bare Joacim
som redigerer i). Alle skal ha startet og sendt inn til neste styremøte 21. august.
Sak 5 Dressurkurs:
Det er en deltager på Ingrid sitt kurs som bare har vært på en trening, fordi hunden hennes
ble syk.
Vi betaler tilbake halve kursbeløpet dersom personen kan fremlegge dokumentasjon.
Joachim tar kontakt med henne. Må lages et underbilag til Monica.
Sak 6 Sporkurs til våren + uoffisiell konkurranse.
Nina: har snakket med Vidar. Han var positiv til å holde kurs for oss. Styret tror det blir for
knapp tid å planlegge kurs før 9. September.
Line hører om brukshundrådet kan få til noe med han.

Sak 7 sosialt treff (med eller uten boxer)
Onsdag 29 august – Benedicte og Linn tar ansvar for å arrangere.
Sak 8 Felles utetrening på mandager. Flyttes til kl 1900. Veileder kl 1930 – 2030.
Vi holder treningene i juni på Ekeberg. Her var det flest som møtte opp i fjor. Det legges opp
til egentrening, men vi forsøker å ha en veileder hver kveld. Veilederen har ansvaret for
treningen, deltakerne kan spørre om hjelp og det legges opp til noen felles øvelser (etter
ønsker som dukker opp). Ingrid kan stille som veileder 4. 11 og 18. juni.
I Juli og august blir det ikke trening pga ferie.

Sak 9 Datoer for styremøter september-januar 2019.
onsdag 26. sept.
Mandag 29. okt
Onsdag 5. des.18. Årsmøte, styremøte og julebord
Mandag 28. jan
Nina hører med Asylet om vi kan benytte Herberget.

Sak 10 Boxernytt manusfrist til Boxer nytt 26.august 2018,
Joachim skiver. Ber om innspill når det nærmer seg.

Sak 11 økonomi
Hvordan gikk rallykonkurransen? Neste styremøte (Monica ikke tilstedte)
Nina informerte om at det er innført ny rutine ved betaling av fakturaer: 2 stk må godta ved
betalinger (leder og kasserer).

Sak 12 Eventuelt
- Skal vi sette opp et massasjekurs til høsten? JA - Anne hører med Tomas. Til høsten. Hvor /
Ute? Hva skal han ha, hvor mange kan være med.

- Kurs med Ingrid til høsten: teori uke 32. 7 Mandager med teorikvelden.
kl 1830-2030 (flyttes frem når det bli mørkt) 6 påmeldt. + 2. Mulig det er rom for å sette opp
to kurs.
Joacim reklamere på nett/face.

Disse sakene kan vente og tas opp ved en senere styremøter:
- Sammensetning av styret. Hvor mange medlemmer og hvor mange vara.
- Studieforbundet hvordan fylle ut og hvordan er reglene.
- Dogs4All 16-18 nov
- Rallystevne neste år?

Neste styremøte: 21/8-2018 kl 18.

