Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
onsdag 26. september 2018 kl. 18:00 på Asylet.
Tilstedet: Arne, Benedicte, Nina, Tone, Linn, Joachim, Monica, Ingrid og Anne
Sak 1 MH 29-30 september
Figuranter møte kl 800 lørdag. Gjennomgang av banen med Herdag. Stevnet starter kl 900
begge dager.
2 ledige plasser. Søndag – vi tar imot påmelding manuelt på mail.
Rigge bane Fredag: Herdag, Monica, Ingunn, Arne Birkeland, Tone, Nina, og Anne
Vi starter ca kl 1700. De som ikke klarer å møte så tidlig kommer så raskt de kan.
Figurant Lørdag: Benedicte, Ingunn, Jon Einar Ramsdal, Bjørn Martin Mikkelsen, Arne
Birkeland
Diverse oppgaver: Ingrid, Nina og Anne
Figurant Søndag: Benedicte, Ingunn, Jon Einar Ramsdal, Bjørn Martin Mikkelsen, Tone
Granli.
Diverse oppgaver: Ann Kristin, Nina og Anne
Budsjett med underskudd. Vurdere å øke prisen neste år.
Utstyr som må tas med:
- Hammer, spiker, sag
- Spett, slegge, øks og gardintrapp. Kokeplate, vannkanner
- Fra lageret: Stoppeklokker, ID avleser, Batterier, Kopper, te, kaffe, brus, servietter, 1 bord,
tre stoler, 2 skriveunderlag, vanndunk m / vann
Handle: handle inn bananer og diverse til mellommåltid + drikke.
Lunsj: Ingrid og Ann Kristin handler og organiserer det som er nødvendig for å tilby mat til
lunsj. 11 personer hver dag. (ikke drikke)
Lag skilt x 4 i plastlomme: ”Mentaltesting av hund pågår, vennligst vis hensyn”.
Noen av deltakerlene har ikke lest PM som er sendt ut pr. mail - Nina ringer disse.
Sak 2 Dogs4All 16-18 nov
Øyvind blir vår kontaktperson på messa.
Line skal i møter med NKK. Styret mener Line bør ha med seg en til fra styret i møtene.
Rigging torsdag 15. Nov. kl 18-2030.
Stand og traller. (i 2017 var vi 9 personer, det er mer enn nok J )

Fredag kl 1200 - ca 1900
Vi trenger 9-10 personer. (3-4 fra kl 10. Resten fra kl 1200)

Lørdag og søndag kl 0700 - ca 1900
Trenger 26 pers lør + søn. Fordelt på to skift.
1. skift kl 0700-1500 / 2. skift kl 1100-1900
Men mest trøkk kl 1130-16 (da må det være ca 26 personer.)
Ca fordeling:
Trenger 12-15 pers fra 0700- 900
Trenger 25 pers kl 09-1630
Trenger 12-15 pers kl 16-20.
Starte med å verve dugnadsgjeng til fredag, lørdag og søndag.
Vi bør ta kontakt med Telemark, Buskerud og Trøndelag
+ ta kontakt med de som er påmeldt boxerleiren 2019
Helge stiller + 2 ”barnebarn”
Østfold stiller med 3
Nina tar ansvar for rigging og henting på lager.
Traller: halm, spruteflasker, papir. Bør være innkjøpt ferdig til torsdag
Lag infoskriv med rutiner og andre opplysninger som kan deles ut til alle som skal jobbe.
Dette bør de få ved oppmøte slik at alle har samme informasjon.
Opprett Dogs4all facebook 2018
Tone hører om vi får henger
Sak 3 Søknader for stevner 2019 (frist 31. Oktober.) Nina søker
Rallystevne 2019. Oslo/Akershus. (Steinbruvann/maridalen) 7 sept.
MH stevne 2019 Oslo/Akershus 11-12 mai
Bestemme, dommere og sted senere.
Sak 4 Felles utetrening på mandager
Er det mulig å bytte dag for innetreningene i P-huset? Nina spør Arne.
Joachim legger ut nytt spørsmål til medlemmene på face – for å fange opp interessen.
Sak 5 Spor D 9. Sept-18
Bra sted å ha det i Maridalen.

Det skjedde en feil på utregning av poeng på to deltakere. NKK har feil i exel-arket. Feilen
hadde ingen avgjørende innvirkning på deltakerne, det er ikke nødvending å gjøre noe mer
med dette. MEN vi bør dobbeltsjekke poengene dersom vi arrangerer Spor D stevne igjen.
Ang. prosessen med Schæferhund klubben og problemene som oppstod om avtalen vi hadde
om å benytte deres område i Nittedal: NKKs representat har skrevet kommentar på saken og
ønsker dette fulgt opp av NKK.
Nina sender inn vår side av saken til NKK. Legger ved underliggende dokumentasjon.
Stevnet gikk med et lite overskudd.
Sak 6 Sosialt treff Onsdag 29 august
12 boxere, god stemning og godt oppmøte.
Det ble avholdt boxersprint. 10 boxere løp.
Har avholdt nok boxersprint til å kåre tispe/hanhund på årsmøte.
Positivt med slike lavterskel tilbud – Styret har mål om å arrangere flere treff neste år.
Sak 7 økonomi
Monica sender ut en oversikt til styremedlemmene over hvordan diverse arrangementer
klarte seg økonomisk. Brukes som referanser, ved neste års budsjettplanlegging.
Sak 8 Eventuelt
- Boxerfestival neste år: 23-24 mars. Hallen er booket i Drammen
- NBK OA sin ABC. Joachim oppsummerer og sender oppdatert versjon på Drop-Box.
- Massasjekurs. Anne jobber videre med å finne lokaler og kursholder
Alternativer: Kristin Halle?, Marit A Sæter?, lokaler på Hennings skole?, dyreklinikk i
Gjerdrum?
- Utstilingstrening Avd. Oslo/Akershus har fått forspørsel om utstillingstrening. Vi ønsker å
arrangere. Nina sender mail til Henning/utstillingsrådet i hovedklubben og ber om hjelp til
instruktør.
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.
- Boxernytt manusfrist til Boxer nytt julenummer?
- Årsmøtet 3/12: årsmøte innkalling, saker til årsmøte, årsrapport og økonomi.
Neste styremøte: torsdag 1/11 2018 kl 19 på Herberget
Kommende styremøter:
3/12 – styremøte, årsmøte og julebord
28/1-19 styremøte

