
 

Referat fra styremøte 22. mars 2012 
 

Tilstede: Knut Persen, Ivar Kristiansen, Per Olav Theodorsen. Bjørg Abelsen per telefon på deler av 

møtet. 

 

Forfall: Nancy Sveen 

 

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 

Regnskap fra Letoutstillingen er ikke ferdig – saken utsettes. 

   

Sak 6 Medlemsregisteret 

Det ble ikke tid til å behandle denne saken. 

 

Sak 12 Årsmøtet 24. mars 2012  

Det er kommet opplysninger som tilsier at deltakelsen på årets årsmøte vil være stort.  I forkant av 

møtet var det sjekket ut om NKK hadde større lokaler det gikk an å låne – det hadde de ikke.  

Skoler i nærområdet rundt var også kontaktet – det var heller ikke mulighet til å låne/leie lokaler 

hos dem.  Det var kommet tilbud fra Rica Helsfyr Hotel om leie (av) et auditorium med plass til 

over 100 personer.  Styret bestemte seg for å flytte møtet.  Det sendes beskjed om dette til alle 

medlemmer som har mailadresse registrert i medlemsregisteret, og det legges ut informasjon på 

nettsiden og facebook.  I tillegg settes det opp plakat på døren ved NKK’s lokaler og møtetidspunkt 

utsettes slik at de som møter på NKK rekker å gå bort til Helsfyr Hotel. Styret diskuterte for øvrig 

det praktiske rundt gjennomføring av møtet. 

 

Sak 18   Søknad fra Hordaland om å bli lokalavdeling  

Styret har mottatt liste fra mer enn 10 betalende medlemmer som bekrefter at de ønsker å bidra til 

drift av en lokalavdeling.  Med dette oppfyller Hordaland alle de krav styret har satt for å godkjenne 

dem som lokalavdeling.  Det er kommet spørsmål om Hordaland må søke om å få bli lokalavdeling 

ettersom området tidligere har vært godkjent som dette.  Styret konkluderer med at dette er en 

reetablering ettersom det er rundt 10 år siden det var aktivitet i området.  Styret oppfordrer 

lokalavdelingen til å søke om økonomik støtte til drift.  Styret ønsker lokalavdelingen lykke til med 

sin drift og oppfordrer dem til å ta kontakt med styret dersom de trenger bistand til noe. 

 

Sak 19 Årsvinner 

Vi har nå fått bekreftet leie av Antrozoologisenteret på Ås til årsvinnerutstillingen 3. juni.  Leien er 

på 4000 kroner.  Det må lages annonse for utstillingen.  Line sender over annonsen vi brukte i 2011 

og Per Olav lager en annonse til nett og Boxernytt. 

 

Sak 20  Disposisjon av kontoer for Vestfold, Nordland og Hordaland 

Styret fattet i januar vedtak om at navngitt person hos Nordland og Hordaland, skulle få 

disposisjonsrett til konto som representanter for sine områder.  I dette styremøte ble det fattet 

vedtak om at ny person i Vestfold også skulle få samme rett.  For alle tre områdene ble det skrevet 



under nødvendige skjemaer til banken.  Disse overleveres kasserer som bes om å sørge for at det 

praktiske ordnes med banken. 

 

Sak 21 Økonomi – status  

Kasserer var tilstede i denne saken. Det foreligger ikke regnskap for første kvartal ettersom dette 

ikke er sluttført enda.  Kasserer hadde imidlertid med oversikt over utgifter så langt i 2012.  

Styremedlemmer hadde spørsmål som kasserer besvarte så langt det lot seg gjøre. 

 

Sak 22  Spørsmål om godkjenning av kull basert på uttalelse fra NKK   

En oppretter har brukt to utenlandske hunder i sitt oppdrett.  Det er fremlagt godkjent HD-indeks fra 

opprinnelsesland og også en uttalelse fra veterinær hos NKK som sier at tispen, dersom hun var blitt 

omrigistrert, ville fått en HD-indeks høyere enn gjennomsnitet for rasen.  Basert på vedtak i sak 25 

(som ble behandlet før denne saken) godkjennes kombinasjonen.  Avlsrådet får beskjed om dette. 

Ansvarlig: Ivar K. 

 

Sak 23 Instruks til tellekomite og referenter 

Instruks til tellekomiteen er oppdatert.  Det vurderes at det ikke er behov for å lage instruks til 

referenter. Knut tar ansvar for kontakt med tellekorps og instruerer dem i bruk av telleskjema.  Line 

snakker med referentene og informerer særlig om at de må få med alle tall i protokoll/referat og at 

ferdig referat skal sendes direkte til de som blir valgt til å underskrive protokollen. 

 

Sak 24 Sak innsendt fra valgkomiteens leder vedr. anbefaling til medlemmer fra lokalavdeling 

Det er kommet inn en sak fra valgkomiteens leder, vedr. en lokalavdeling som har gjort en 

vurdering av de ulike kandidatene som stiller til valg og sendt denne ut som en anbefaling til 

medlemmene i området.  Brodal informerer styret om at han har snakket med NKK som ser på dette 

som svært kritikkverdig – han ber styret ta kontakt med NKK for å få en uttalelse i saken. 

 

Flertallet i styret støtter Brodals syn om at anbefaling av kandidater fra en lokalavdeling er utenfor 

loklavdelingens mandat og krtikkverdig og utidig. 

 

Mindretallet (leder og nestleder) valgte å ta følgende protokolltilførsel:  

 
Slik vi ser det, er det en demokratisk rett at alle medlemmer og ledd i organisasjonen, herunder 
lokalavdelinger, gis anledning til å arbeide for å få inn de kandidater i ledelsen som de mener er de 
riktige for å styre klubben mellom årsmøtene.  Av denne grunn mener vi Rogalands utsendelse av 
en anbefaling til sine medlemmer er uproblematisk. 
 

Knut Persen får ansvar for å sende inn henvendelde til NKK. 

 

Sak 25 Retningslinjer for avl og oppdrett – HD-indeks. 

Hovedstyret er blitt klar over en mangel i klubbens retningslinjer for avl og oppdrett i forbindelse 

med HD-indeks.  Retningslinjene tar ikke høyde for bruk at to utenlandske hunder i et norsk 

oppdrett.  Styret fremmer derfor forslag om et tillegg til dagens retningslinjer som anerkjenner HD 

indeks fra opprinnelsesland såfremt denne er bedre enn gjennomsnitt for rasen. Ny tekst i 

retningslinjene for avl og oppdrett blir for følger (ny tekst i rødt): 

 

4.3.1. 
Avlsdyr skal ha HA-A, B eller C. 

 

Samlet HD-indeks for kombinasjonen skal være lik/større enn 200. 

 



 
HD grad D og E vil ikke bli godkjent, og avkom etter hund med E vil få avlssperre hos 

NKK. 
 
For utenlandske hunder godtas offisiell beregnet HD-indeks fra hundens hjemland. HD-
indeksen må være bedre enn gjennomsnittet for boxer i det land indeksen er beregnet. 

 

Utenlandske hunder uten indeks, må ha HD grad A eller B.  Motsatt partner må ha indeks på 

minimum 100.  

 

Det gjøres oppmerksom på at ved bruk av hund med HD i avl dekker de fleste 

forsikringsselskaper ikke eventuelle veterinærutgifter ved senere HD-plager på avkom. 

 

 

Eventuelt 


