Møtereferat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
Søndag 3 mai 2020 kl 19:00, Nettmøte
Tilstede: Nina, Tone, Tone R, Ingunn, Ole, Anne, Lovise
Agenda

Boxerleir.
Hvordan organisere for å overholde gitte retningslinjer?
Informasjon mot deltakere, instruktører, campingplass osv.
Line informerer ang deltakere:
39 hunder – 49 deltakere ( noen innenfor samme «hushold» )
4 instruktører
Vi sørger for å ha godt register over deltakere.
Sosialt på kveldene Antall er ok iht smitteverns regler
Vi sørger for å dele inn i kursgrupper og 1m mellom ( 15 min ) 5- 6 på hvert bord
Ingen fells «husgeråd» ta med selv
Mulig å gjennomføre også med det sosiale
Loddsalg via vips
Fortsetter å planlegge med tanke om å gjennomføre leir

Boforhold
12 hytter, 2 camping
Ledige motellrom (G kroen ) hvis det er ønskelig for kursdeltakere
Line går igjennom kurs deltakelse
Det er ledige plasser på noen kurs, og det er mulighet for å kutte 1 instruktør grunnet ikke
nok deltakere på aktuelt kurs
Økonomi – Hvis vi kutter 1 instruktør / kurs – underskudd, 331 NOK

Sende ut faktura for boxerleir etter neste styremøte.

Kurs. Status.
MH ikke åpnet fra NKK
Kontaktet deltakere
5 av deltaker har meldt at de vil ha plass til høsten
Herdag kan stille til høsten
Område er ok, pass på at det ikke krasjer med Stovner
Styret velger å utsett til høsten

Andre kurs
Vi hat mottatt tilbud fra Hamar hundeskole ang nettkurs med 25 % for medlemmer
Lagt ut på nettsiden vår

Noen påmeldinger på kurs
Vi kan øke til 6 ekvipasjer på helgekurs til Alexander

Note: priser på kurs ble som følger etter en gjennomgang på Messenger:
Kurs i regi av NBK OA ( Mai og Alexander ) :
Medlemspris: 1200,Ikke medlem: 1900, Kurs Gjerdrum:
Pris 1500,- da dette også inkl et onlinekurs
Styret vil til høsten gjennomgå priser til Instruktører, marginer til NBK OA og generell
prisstruktur på kurs igjennom NBK OA

Vi avventer ukas utfordring til styret har litt høyere kapasitet.

Nest styremøte 13 mai kl 1900

9. mai 2020
Ole Wang

