
 

Referat fra styremøte 15. februar 2012 
 

Tilstede: Knut Persen, Ivar Kristinansen, Nancy Sveen og Line Orlund 

 

Forfall: Bjørg Abelsen og Per Olav Theodorsen 

 

Ettersom saksnummer fra 2012 følger en sak fra møte til møte, vil nummerrekkefølgen ikke stemme. 

 

Sak 1  Godkjenning av saksliste 

Godkjent 

 

Sak 2 Vinterutstilling på Leto 

Evaluering av vinterutstillingen utsettes til neste styremøte. 

   

Sak 5 Tibud fra NKK vedr. administrasjon av medlemsregisteret 

NKK har tilbudt  medlemsklubber bistand med medlemsregisteret for kr. 5 per medlem per år. Dette 

vil evt. innebære bistand med vedlikehold av adresser, innmelding og utmelding av medlemmer.   

 

Styret i NBK har innhentet råd fra vår medlemskontakt i saken og etter dette kommet til at vi ikke 

ser noen hensikt i å inngå en slik avtale på nåværende tidspunkt. ( enklere)  Styret mener vår 

medlemskontakt ivaretar de oppgavene NKK tilbyr på en utmerket måte. 

 

Sak 6 Medlemsregisteret 

Medlemskontakt har laget en glimrende oversikt over hvilke henvendelser som er rettet til NKK 

vedr. medlemsregisteret og som fortsatt ikke er avklart.  På bakgrunn av denne ber NBK v/leder om 

et møte med NKK så snart som mulig jfr. vedtak fra møte 21. januar. 

 

Sak 7 Tolking av NBK’ lover  

Styret så behov for å diskutere hvordan klubbens lover §11 skulle tolkes i forhold til hva som 

regnes som gyldig medlemsskap i forhold til hvem som har møte- og stemmerett på årsmøtet.   

 

Styret konkluderer med at alle som har meldt seg inn i NBK, enten via NKK’s register eller ved å 

sende skriftlig innmelding til NBK innen 24. desember, har tilfredsstilt klubbens krav om at nye 

medlemmer må ha vært medlem i 3 måneder for å ha stemmerett. 

 

Når det gjelder betaling av medlemsskap, må det ikke stå utestående krav til klubben den dato 

årsmøtet avholdes.  Dette betyr at medlemmer må ha betalt alle faturaer utsendt av NKK.  Styret er 

klar over at det gis gratis medlemsskap ut året fra det tidspunkt NKK sender ut kontingent 

påfølgende år, for 2011 var denne dato 16. november. 

    

 

Sak 8 Oppfølging av vedtak fra årsmøte 2011 – handlingsplan 

Styret gjennomgikk handlingsplanen for inneværende år.  Brukshundutvalget har laget forslag til 

kriterier for tildeling av årets boxer (handlingsplanen punkt f) som vi forventer kommer inn til 

styret i løpet av februar.  Saken settes opp som egen sak på klubbens styremøte i mars.  Knut Persen 

får ansvar for å lage en sak til neste styremøte vedr. handlingsplanenes punkt ”i” (bruk av 

utenlanske hunder i avl). 

 

Sak 12 Årsmøtet 24. mars 2012  



Styret går gjennom sjekkliste for årsmøtet og er enige om at alle må arbeide for å finne forlag til 

hvem som kan bidra i tellekomite, som referenter m.m. frem mot neste styremøte.  I 2011 ble det 

laget instruks for tellekorpset.  Denne fungerte fint og styret ser ikke behov for å endre denne.  Det 

er enighet om at det lages instruks også for referenter til årsmøtet 2012.  

 

Sak 16  Årsrapport Atibox 

Denne saken var satt på sakslisten ved en feil. Ivar Kristiansen har ansvar for å fylle ut denne på 

forspørsel fra Atibox – årsmeldingen sendes til orientering til styremedlemme før den oversendes 

Atibox. 

 

Sak 17   Konfidensiell sak 

Det refereses ikke fra konfidensielle saker. 

 

Sak 18  Søknad fra Hordaland om å bli lokalavdeling 

Styret ser positivt på søknaden, men som diskutert på samarbeidskonferansen ønsker styret at det 

fremkommer et ønske fra minst 10 betalende medlemmer om at de vil danne lokalavdeling og ta 

aktivt del i dette arbeidet.  Line får ansvar for å informere leder av kontaktområdet om dette.  Så 

snart en slik liste foreligger vil styret godkjenne Hordaland som lokalavdeling.  Det gjøres 

oppmerksom på at lokalavdelingen ikke vil være berettiget til støtte fra Norsk Boxerklubb før fra 

2013, men at det er mulig å søke om støtte til spesielle aktiviteter. 

 

Sak 19  Årsvinner 

I 2011 ble det gjort et forsøk hvor storcertet, som tidligere har vært knyttet til Årsvinnerutstillingen, 

ble flyttet til Avd. Trondheim.  

 

Styret synes dette ble uheldig da årsvinnerutstillingen på denne måten fremsto som en vanlig 

spesialutstilling med mulighet for å oppnå årsvinnertittel, noe som varer hundens levetid ut, men 

ikke mulighet til og kunne konkurrere om storcert. Årsvinnerutstillingen bør og skal være den 

viktigste spesialutstillingen Norsk Boxerklubb har.  

 

Styret vedtar følgende: 

Storcertet låses til hovedutstillingen sammen med årsvinnertitler og holdes i Oslo-området i løpet av 

juni hvert år. Utstillingen fredes og det vil ikke være mulig å stille boxer andre steder i landet 

samme dato som årsvinnerutstillingen. 

 

Sak 20  Konfidensiell sak 

Det refereres ikke fra konfiensielle saker. 

 

 

 

Muntlig diskusjonssak: 

Styret hadde invitert webmaster Heidi Saugstad til møtet for å diskutere klubbens nettsider.  

Diskusjonen i møtet var god og det er enighet om at sidene gjennomgås med tanke på en nødvendig 

oppdatering.  Knut Persen får ansvar for å koordinere en samlet tilbakemelding på endringsforslag 

fra styret til webmaster. 

 

 

Referent Line Orlund 

 

 

 

 


