Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
mandag 28. januar 2019 kl. 18:00 på Asylet.
Tilstede: Tone, Joachim, Ingrid, Ingunn, Elizabeth, Line og Anne
Sak 1 Sett datoer for styremøter første halvår. +Dagsmøte for å drøfte større saker.
Styremøte: 18. Februar (Hovedsakelig for å planlegge Boxerfestival)
Styremøte: 10. April
Styremøte: 3. Juni
Styremøte: 20. August
Styresamling Søndag 3. Mars fra 10:00 - 18:00 i Norsk sykepleieforbunds lokaler,
Tollbugata 11.
Parkering i varm garasje for de som må ha med hund. Anledning til å ta med hund
opp i lokalet på skift.
Vi går ut og spiser sammen etterpå.
På styresamlingen vil følgende saker være gjenstand for diskusjon. Det er fint om
styremedlemmene tenker gjennom og noter seg ned litt tanker om spesielt punkt 1-3
og 5 i forkant.
Det er også anledning til å ta opp andre ting. Send gjerne til Nina/Anne i forkant.
1. Organisering av styret og ansvarfordeling
2. Hvordan engasjere medlemmer?
3. Støtte til instruktørutdannelse. Vedta regler
4. MH stevne 11-12 mai 2019 Book dommere og sted
5. Boxerleir. Endre deltakeravgift? Lage nytt system for ”bonuspoeng”?
6. Massasjekurs. Anne jobber for å få til noe til vinteren. Status
7. Utstillingstrening – Nina sendt mail til Henning? Status
8. Arrangere spor/felt kurs? til våren?
9. Studieforbundet hvordan fylle ut og hvordan er reglene.
10. NBK OA sin ABC. ”Hvem gjør hva”. Plan for ferdigstillelse.
Sak 2 Vinterutstilling 9. – 10. februar.
Lørdag åpner kl 1230 – start 1330. (vi kommer inn i hallen kl 1200)
Fra lager - Tone pakker fredag og tar med til hallen.
Lørdag i Drammen oppmøte kl 1145,
Rigge 1200-1300: Tone, Pelle, Ingunn, Ingrid, Henning

Dør/inngang/stand kl 1230-1530: Tone, Ingunn, Ingrid
P vakt 1145- ca1430: Anne, Monica, + Pelle avlaster
Rigge til for valpering på ettermiddagen: Anne, Ingunn, Monica
Etter hvert: 3 på P + 2 inngang (1 på stand når rolig i inngang) + 1 rullerer
Alle jobber til ca kl 1900? (dersom det er mulig sender Anne noen hjem før)
Søndag Oppmøte kl 0745
Dør åpner kl 8 – valp start kl 9 – boxer kl 10
Inngang/dør kl 800 - ca 1230 Tone. Ingrid, + Ingunn avlaster
P vakt kl 8-1130 Anne. Elisabeth, Monica + Pelle avlaster
Ingunn: hjelpe Cecilia med valperingen – avlaste i dør.
Joachim kommer ca kl 1300. Avlaster der det er behov
3 på P + 2 inngang (1 på stand når rolig i inngang) + 1 valp + 1 rullerer
Alle jobber til ca 1700?. Og hjelper til med å rigge ned (Monica og Anne må gå kl
1400)
Kjøre til lageret: Elisabeth, Tone, Pelle, Joachim,
OPPGAVER
RIGGE:
sette opp ring, stand, telt og lignende. Lag RING først på lørdag.
Lag ringen på lørdag innerst (lengst vekk fra inngangen) Sett av plass til valpering
søndag. Sekretariat og stand settes opp i enden nærmest butikken.
Ringen på lørdag skal være 30x30. + en ”ekstra” ring 1 meter utenfor.
Vi får ikke ha kiosk. Kan ha pølser/brus til våre egne.
Anne kjøper pølser (30x2), lomper, ketchup, sennep og stekt løk.
Line ønsker velkommen begge dager, i begge ringer.
STAND (etter at inngang har roet seg):
Vi setter opp en stand der vi selger litt salgsartikler. Standen trenger ikke være
bemannet til en hver tid – vi stoler på at folk er ærlige og betaler for det de tar. Tone
tar med fra lageret.
NB VALP!
Lørdag Når utstillingen nærmer seg slutten skal vi gjøre klart for valpeshow. (Henning
har liste fra Cecilia).
Lage ring med ringbånd, et bord, tre stoler, et trimmebord. En katalog,kritikker/iPad,
premieliste,skrivesaker. Sette ut plasseringsboxere om vi har til begge ringene . Om
ikke går det fint uten.
Utenfor ringen: bord med pokaler og finalerosetter på. BIR,BIM og HP rosetter i esker
under dommerbordet. Forpremier fra RC på gulvet.

Cecilia kan sortere de på søndag etter hva som skal gis ut når. Sponsorpremier fra
Line og Erica kan hun også fordele på søndag.
Anne tar ansvar for å følge opp slik at vi kan starte med dette så fort det er mulig.
Sak 3 Aktivitetsplan for 2019. Budsjett / Økonomi
- Dogs4All 15-17 nov 19. Skal vi delta i 2019? NKK skal ha svar før 10. februar 2019.
Er vi avhengig av inntekten?
Saken ble diskutert, argumenter for og imot ble veid. Dogs4All er en viktig
inntektskilde, men krever mye av styremedlemmene. Line kan ikke forplikte seg til å
ta «Line-rollen» i 2019.
Det foreslås å gjøre Boxerleiren selvdekkende ved å sette opp prisen noe.
Oppmøtte styremedlemmer stemmer over å droppe Dogs4All i 2019. 4 stemmer for å
droppe, 2 stemmer mot.

Sak 4 Tone Granlis søknad om støtte til instruktørutdannelse.
Redegjørelse angående saksgang og utfall.
Saksgang redegjort for.
Fastere ramme rundt støtte til instruktør vedtas senere.
MH-lederkurs er evt hovedstyres ansvar.
Sak 5 Felles trening Annen hver tirsdag. – status
Anne og Elizabeth deler på ansvar. Forsøke å være mer aktive på facebook i forkant.
Snakke med medlemmer som kommer på med valp på utstilling. Si at vi har trening
og at vi kan stille med Joachim som gir tips og triks for valper J

Sak 6 Boxernytt manusfrist? Saker?
Frist 2.februar.
Dogs4All, Årsmøte, Julebord – Vinterutstilling? (At vi skal arrangere valpekurs)
Annonse Boxerleir. – Line lager tekst, Joachim lager grafikk.
Sak 7 Eventuelt
- Dommere til utstilling 2020. Har avd. ønske for dommer? (spørsmål fra Henning)
Styret i Oslo & Akershus har ingen spesifikke ønsker. Utstillingsrådet står fritt til å
komme med forslag.
- Hundens dag 25 mai, sammen med Agria på Sognsvann. Vil vi arr? (fra NKK)
På grunn av kapasitetsmangel velger vi å avstå fra dette. Joachim prøver å delta slik at
vi vet hva det dreier seg om.

