Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
torsdag 14. januar 2020 kl. 19:00 på Teams.
Tilstede: Tone R, Tone G, Ingrid, Ingunn, Line, Anne og Ole
Sak 1 Kort presentasjon av styret.
Forandringer i Styret :
Tone Granli – nestleder, Ole Wang - styremedlem, Ingrid Tomuleski - vara
Sak 2 Sett datoer for styremøter tom august.
Pga usikker situasjon rundt korona og restriksjoner for hva vi har lov til å arrangere settes
det foreløpig kun to datoer:
Torsdag 25.02.21 kl 1900 Teams
Torsdag 18.03.21 kl 1900 Teams
Sak 3 Orientering om planlagte arrangementer som styret har forpliktet oss til
- Vinterutstilling 13.-14. februar. (Se sak 4)
- Rally grunnkurs med Aleksander i april/mai
Anne fortsetter dialog med Alexander, er avhengig av lettelse i smittevern
Styret vil sette dato senere.
- MH stevne 18. september og 19. september.
o Sted : Tone G har forslag: Gjerdrum, undersøker nærmere
o Beskrivere: Herdag, Beret eller Jørgen? Ansv: Anne.
o Testleder: Lars Erik? Ansv: Tone G
o Figuranter – venter litt med forespørsel ( min 4 stk )
- Boxer leir 18-21 juni 2021

Samarbeidsgruppe for å jobbe videre med leiren: Line, Linn og Tone G. De informerer og
trekker inn resten av styret ved behov.
Påmeldte p.t.
4 på spor Erik Gunnerud
4 Alt spor 2
4 Rally – Ellen
2 Hverdagslydighet – Maja Skedsmo Berg
5 spesialsøk - Kjersti Østlund
4 agillity - Line Hellerud
4 styrke / balanse – instruktør?
1 Hverdags trening / lydighet – Rune
1 konkurranse lydighet - Beth
6 rundering – Turid

Sak 4 Vinterutstilling 13.-14. februar.
Er avlyst pga Korona. Styret har ønske om å samarbeide med avd. Vestfold for å få til en
dobbelt utstilling 30. mai.

Angående hallen i Drammen: forlag om å tilby privatpersoner om å leie. Hallen kan deles i 3
deler kl. 09-21, har ikke 11:00-14:00 på søndag. Line undersøker dette videre.
Sak 5 Aktivitetsplan for 2021. (ref. forslag fra årsmøtet)
Aktiviteter har vi ønske om å planlegge for neste styreperiode, når det åpnes opp for at man
har lov til å samle folk:
-

Sak 6
a)
-

Innetrening på Ullevål – avventer pga smittevern
Utendørs sosialt treff - kan klare ved åpning av smittevern
Helgetreff - kan klare ved åpning av smittevern
By trening - kan klare ved åpning av smittevern , nærmere sommer
Rally trening - nærmere sommer / uoffisiell konk på høsten
Bronsemerke kurs – 6 / 8 kvelder nærmere sommer
Sporkurs kl D ?
Egen trening mot NBK dressurdiplom
Temakvelder: 1ste hjelp, Kjøp av valp og tiden etter, Info om Boxer
Digitalt kurs:
1ste hjelp ved Cecilie , Line undersøker
Skadeforebyggende kurs - Anne undersøker med Katja Petrell
Orienteringssaker
Boxernytt manusfrist 1/2 Saker:
Sak om Nina og hedersplakett
Presentasjon av kurs på boxerleir (Line, Tone G, Linn)
Nytt fra Oslo/Akershus: generelt om aktivitet/ Korona
Joakim: Anna om MH

Sak 7 Eventuelt
Økonomi: Norsk tipping 8600

1. februar 2021
Ole Wang

