Agenda styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
tirsdag 21. august 2018 kl. 18:00 på Asylet.
Til: Arne, Benedicte, Ingunn, Nina, Tone, Linn, Joachim, Monica, Ingrid, Ann Kristin, Line og
Anne
Tilstede: Arne, Benedicte, Ingunn, Nina, Linn, Joachim og Ingrid

Sak 1 Boxerleiren 22-25 juni. 2018 oppsummering.
Stort sett veldig gode tilbakemeldinger!
Noen savnet kurs i det formatet som var tidligere, med at det var to ulike kurs hver dag så
man kunne brutt opp dagen mer. Vi får se om det er andre måter vi kan gjøre det på til neste
år, men vi er også litt usikre på om dette er hensiktsmessig ift. å få mest mulig ut av kurset.
Tilbakemeldingen gjaldt i all hovedsak spesialsøk.
Vi bør kanskje tenke på om det er helt riktig at de samme deltakerne alltid «kupper»
eksempelvis Eriks sporkurs – ettersom spor er såpass populært. Vi skal kanskje være litt
forsiktig med at noen kurs institusjonaliseres og i praksis ikke er åpne for andre medlemmer.
Skal vi se på muligheten for å finne en sporinstruktør til, som holder et for nybegynnere?
Blodspor? Ta dette til vurdering.

Sak 2 Spor D 9. September
Hjelpere: Arne, Ingrid, Benedicte, Nina
Se sak 3: vi satser på at det ordner seg å være på Schæferhundklubbens område.
Må ta med fra lageret: Stoppeklokker, kjegler, engangskopper, premiestativ, pokaler
Arne henter det på lageret.

Sak 3 MH 6-7 oktober
Trøbbel med schæferhundsklubben. Det nye styret sier at vi ikke får være i området av
grunneier pga. jakt, men Arne og Knut sier dette ikke stemmer. Arne har sagt de skal hjelpe
oss, men samarbeidet med det nye styret i klubben er vanskelig.

NKK kan gi oss disposisjon ift. å finne nytt område eller ny dato om vi ikke greier å løse dette
i tide med det nye styret. Nina har gjentatte ganger forsøkt å få tak i styreleder på mail, og
varslet om at avtalen vi har med de er bindende. Oslo omegn, Maura og Stovner hundeklubb
er alle mulige alternativer om vi ikke finner en løsning.
Kun 3 påmeldte. Lage post på facebook om dette for å fylle opp kurset.
Testleder: Herdag
Beskrivere: Nina jobber seg gjennom listen og forsøker å finne noen som kan være med
begge dagene.
Figuranter: Monica, Ingunn og Tone Granli (begge dager), Arne og Ingrid (kan også være med
så lenge hun får en av de enklere oppgavene).
Sted: Uavklart. Hvis vi ender opp med nytt sted, så har Herdag alt utstyret vi trenger og kan
ta med seg det. Nina ringer Stovner hundeklubb og sjekker om vi kan være på Fet.
Sekreteriat: Nina, Anne
Mat: kjøpe med brød og pålegg – ta det opp på neste styremøte
Sak 4 Rallystevne neste år? Frist for å søke er 31. Oktober.
Anne er med om flertallet ønsker å arrangere rally, men syns det er mye med både rally,
spor og MH.
Forslag for å øke inntekt: Ha det et sted hvor vi får ha kafé selv: søke om å ha det på antrosenteret i aug/sep-19. Et annet alternativ er Lillomarka Arena hvor det er bygget stor
kunstgressbane.
Vedtak: vi søker om å avholde MH og Rally neste år, og dropper spor.
Sak 5 Felles utetrening på mandager?
Hvordan gjør vi dette videre?
Kjør poll på facebook: ønsker lokalavdelingens medlemmer å ha mandagstreninger?
Om ja:
Alternativ 1: Slå oss sammen med Schæfergjengen på Ekeberg.
Alternativ 2: Vi fortsetter å bruke p-kjelleren på Ullevål på vinteren.
Sak 6 økonomi
Utsettes til fulltallig styremøte samt Monicas tilstedeværelse for gjennomgang.
Hvordan gikk rallykonkurransen?
Hvordan gikk festivalen?
Har deltaker med syk hund på Ingrid sitt kurs i vår fått tilbakebetalt?

Sak 7 Eventuelt
- Boxernytt manusfrist til Boxer nytt 29.august 2018, Joachim OK.
- Kurs til høsten: er godt i gang.
- Sosialt treff Onsdag 29 august – Benedicte og Linn. Alt under kontroll.
- Boxerfestival neste år: 23-24 mars. Ann Kristin booker hallen i Drammen OK? Dobbeltsjekk
dette.
- NBK OA sin ABC. ”hvem gjør hva”. Status fra alle. Hva er fylt inn? Her må folk gå inn og
gjøre hjemmeleksene sine :)

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
- Massasjekurs med Thomas (Anne spørre Tomas)

Neste styremøte: 26/9-2018 kl 18.

28. august 2018
Linn

