
 

Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
tirsdag 11. mai 2021 kl. 19:00 på Teams. 

Tilstede: Ingrid, Ingunn, Tone R, Ole, Tone G og Anne 
Ressurspersoner:  Line 

Sak 1 Utstilling 30. mai 
Kontaktområde Vestfold  har vedtatt avlyse sin utstilling på lørdag 29. mai 
Avd Oslo og Akershus avlyser i Vestfold – Tone R varsler de som er meldt på pr i dag. 
Tone R snakker med Trine så det blir rettet i DogAra.  
 
Vi ønsker å beholde datoen, men ser på om det er mulig å flytte utstillingen til Oslo 
(Rommen sportsklubb). Det kommer sannsynligvis nye regler etter pinse og hvis disse tillater 
at vi kan avholde arrangement så gjør vi det. Kan vente til 26.mai med avlyse. 
 
Line tar på seg ansvaret for gjennomføringen. Styret setter av helgen for dugnad. 
Vi har premier på lageret. Forpremier - kan vi ha gavekort? 
 
Anne varsler på facebook og nettsider at vi flytter, med mulighet for avlysning.  
Sender PM før endelig beslutning tas. Der må det stå tydelig at det er fare for avlysning. Alle 
som melder på vil få tilbake pengene, men det tar lang tid.  
 
Vi søker hovedstyre om å få dekket NKK avgift dersom det må avlyses. 
 
 
Sak 2 Digitalt kurs: 18. mai.  
Skadeforebyggende kurs - Pr 11 mai er det 9 som «skal».  
Anne legger ut en påminnelse til alle «interessert». 

 
Sak 3 Boxer leir 18-21 juni 2021 -  
Line sjekker når vi senest kan vente med å avlyse 
 
Sak 4  MH stevne 18. september og 19. september. 

Sted: kløfta (Tone G) 
Beret og Jørgen – OK  
Testleder: Lars Erik OK 
Figuranter – Monica, Tone G, Bjørn. Venter på svar fra Terese 
Trenger: Hare / Leker / grytelokk/Startpistol (må registreres på person i styret).  
Husk at man må varsle politiet at det vil løsnes skudd den helgen 

 

Neste styremøter: Tirsdag 25 mai kl 2030   

 

11. mai 2021 Anne Ekstrøm    


