Styremøte 20.08.2012
Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Faste poster:
A) Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Den framlagte sakslisten godkjennes.
B) Medlemsutvikling.
Medlmstall pr 5.august 2012 er 843 medlemmer (inkl. gratismedlemmer). Totalt har klubben
fått inn 305.600,-i kontingent. For å nå budsjett for medlemskontingent på 330.000,- mangler
vi 61 fullt betalende medlemmer.
Medlemskontakten har sendt mail til 41 medlemmer med ubetalt kontingent og spurt om de
ønsker bistand med ny faktura for å fortsette sitt medlemskap i klubben. Med tanke på at det
kun er få måneder igjen av 2012 og at det fra 1. september er halv kontingent. vurderer styret
at det trolig vil bli et avvik fra budsjett på kontingentinngang.
Vedtak: Styret tar orienteringen fra medlemskontakten til orientering.
C) Økonomi.
I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK .
Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner
Mottatt Faktura fra NKK på trykking katalog Leto-utstilling , denne var på kr. 17.500,00,
dette var mer enn vi regnet med.
I tillegg har vi betalt Steen og Strøm (lager) og Brønnøysund.
Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering.
D) Facebook.
Det er nå 754 som følger klubbens facebooksider, mot 692 på møtetidspunkt i juni.
Det har vært publisert 21 innlegg på siden i juni, noe som er en noe lavere aktivitet enn
tidligere perioder.
Det har ikke vært publisert støtende kommentarer eller annet som man har vurdert å slette i
perioden.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 6 - Atibox
I vedtektene til Atibox er det nedfelt at årsmøte skal avholdes hvert 3. år. Neste ordinære
årsmøte er i 2013.
På generalforsamlingen i Polen vedtok man at man i tillegg skulle ha årlige møter (uten valg)
der aktuelle saker kunne diskuteres. Året etter innkalte man til et slikt møte i forkant av
Atibox-utstillingen (som generalforsamlingene). Som dere er informert om tidligere, forventet
så å si samtlige land at man ville ha det årlige møte i forkant av Atibox-utstillingen i Poitiers i
Frankrike (inklusive den Franske Boxerklubben), noe som ikke skjedde.
Det ble avholdt et uoffisielt møte i forkant av utstillingen og mange kontakter ble forsterket.
Vi vet ikke når det årlige møte blir, men vi håper det blir i forbindelse med IPO VM der Ørjan
skal delta som observatørdelegat på vegne av NBK.
Økonomi: I forbindelse med reisen til Frankrike ble det brukt i underkant av 4800 kroner, det
er dermed 5200 kroner til disposisjon igjen i 2012.
Vedtak:
Styret tar orienteringen om Atibox til orientering.
Sak 8 - Utstillinger 2013
Det er inngått avtale med Exporama om hundeutstilling på Hellerudsletta 9-10 februar 2013.
Anette Monsøy i utstillingsrådet har påtatt seg ansvar for å innkalle til et felles møte mellom
NWCK og NBKs utstillingsråd, der også ledere av de to klubbene skal delta. I skrivende stund
ser dette ut til å bli den 5. september.
Med langt høyere kostnader på leie av hall, vil mulighetene for inntjening på utstillingen bli
langt mindre enn i år. Det er likevel styrets vurdering av man bør kunne får et lite overskudd
dersom vi er bevisste på kostnader.
Det er nå kommet inn dommerønsker fra alle de lokalavdelingene/
kontaktområdene som ønsker å benytte spesialdommer. Styret har allerede vedtatt å akseptere
dommervalg til Trøndelag og Vestfold per mail i forkant av dette styremøte. Styret må nå
vedta hvilke dommere som skal inviteres til de øvrige utstillingene.
Kontaktområde Nordland har bedt om å få trekke sin planlagte utstilling i 2013 fra
terminlisten. Grunne til dette er få deltakende hunder og mangel på medlemmer som kan
tenke seg å arbeide med utstillingen. Saken er diskutert med NKK.
Vedtak:
Det settes opp et stramt budsjett for vinterutstillingen 2013, der økte kostnader til hall tas i
betraktning. Ut over dette starter ordinær planlegging av utstillingen sammen med NWCK.
Dommer i henhold til vedlagte forslag inviteres til klubbens spesialutstilling i 2013.
Etter søknad fra kontaktområde Nordland og i samråd med NKK, søker NBK om å få trekke
den planlagte utstillingen i Bodø i 2013. Line har ansvar for å søke NKK.

Sak 11 - Oppfølging av saker fra årsmøtet
Gjennomgang av protokollen fra årsmøtet.
Vedtak:
På årsmøtet 24. mars ble det fattet flere vedtak som krever oppfølging av styret. Styret
diskuterte de forskjellige sakene og fordelte hvem som følger opp hva fremover.
Sak 14 - Boxernytt 2/3 2012
1. Skal enkeltprestasjoner inneværende år være grunnlag for forsidebilde i BN?
2. Flere har etterlyst utstillingsresultater i BN og begrunner dette med at det bl.a. er BN som
er klubbens arkiv. Wenche Eikeseth har tilbudt seg å lære opp en person i hvordan man finner
frem riktige resultater (fra NBK og NKK). Skal vi henvende oss til avlsrådet og be om at de
lager lister med utstillingsresultater til BN?
Vedtak:
1. Som hovedregel skal forsidebildene være av boxere i hverdagssituasjoner (uten
kennelnavn) eller av navngitte boxere som har oppnådd en pris i henhold til NBKs regler og
retningslinjer. Unntaksvis kan en eller flere enkeltprestasjoner hedres med forsidebilde. I
tilfeller der enkeltprestasjoner skal fremheves på forsiden skal dette vurderes av styret i hvert
tilfelle.
2. Styret retter en henvendelse til avlsrådet om lister i BN. Det sendes en lik henvendelse til
brukshundrådet

Sak 15 - Retningslinjer for avl og oppdrett
Avlsrådets oppgaver er å følge rasens utvikling, å kartlegge sykdommer og svakheter av
betydning for avl, oppdrett og hundens helse.
I mai senddte avlsrådet inn en sak til styret der de påpeker at samtlige krav som stilles til
oppdretterne, med unntak av tidspunkt for melding av parringen, har en hensikt i forhold til
helse. Avlsrådet anbefaler at man fjerner dette kravet slik at det som stilles av betingelser for
at klubben skal godkjenne en parring er begrunnet i helse.
Som det ble vedtatt på årsmøtet 2012, ba styret avlsrådet om at punktet ble sendt ut på
høring.
Flere tilbakemeldinger i høringen gikk i mot forslaget til endringer i reglene fordi avlsrådet
på denne måten mister muligheten til å komme med anbefaling om å IKKE gjennomføre
parring, dersom det er grunnlag for dette. Konklusjonen etter høringen er at avlsrådet endret
sin anbefaling og nå går inn for at dette punktet blir stående som det gjør nå.
Vedtak:
Styret har vurdert endring av punkt i regler for avl og oppdrett vedr. tidspunkt for når en
parring skal meldes til klubben. Forslaget om å ikke har frist for melding av parring ble sendt
ut på høring.

Basert på innkomne argumenter og en grundig diskusjon i avlsrådet, vedtar styret at det ikke
gjøres endringer i dagens regler.

Sak 20 - Samarbeidskonferanse
Det er bestilt 18 enkeltrom og 4 dobbeltrom på Gardermoen Airport motel fra lørdag 22. til
søndag 23. september. Overnattingen kan endres frem til begynnelsen av september.
Invitasjon er sendt ut og det er satt svarfrist til 25. august.
Det er ikke tilfredsstillende møtelokaler. Vi bør arbeide for å finne et forsamlingslokale der vi
kan spise og ha møte. Line kan lage middag til lørdag. Det foreslås at vi kjøper inn brød og
pålegg til lunsj og at frokost bestilles på motellet.
Vedtak:
Styret jobber videre med sted for samarbeidskonferansen.
Sak 22 - NKK`s representantskapsmøte
Styret er spurt om å støtte Rita T. Wilbergs kandidatur til gjenvalg i NKKs hovedstyre.
Vedtak:
NBK støtter Rita T. Wilbergs kandidatur til gjenvalg i NKKs hovedstyre
Sak 25 - Retningslinjer for brukshundrådet
Brukshundrådet v/leder Ørjan Moss har kommet med forslag til retningslinjer for rådet.
Vedtak:
De fremlagte retningslinjene for Brukshundrådet godkjennes med de diskuterte endringer.
Retningslinjene tilpasses malen i håndboken på lik linje med øvrige retningslinjer.
Sak 28 - Nettsidene
NBK ble rammet av et russisk virus på hjemmesiden. Viruset lykkdes ikke å infisere sidene.
Styret har fått bistand av webmaster og hennes mann i arbeidet med å fjerne viruset.
Vedtak:
Sidene er etter det styret får opplyst fri for virus. Styret tar kontakt med Nordic Hosting for å
se hva som kan gjøres for å hindre tilsvarende angrep senere.
Sak 32 - Dog4All
NBK er spurt om å ha stand og å delta i raseparaden på Dogs4All.
Forespørsmål sendt til lokalavdelingene.
Vedtak:
Østfold stiller med 6-7 personer.
Oslo og Akershus stiller også mannskap.

Avgjørelse om deltagelse i raseparadeble ikke behandlet pga. inhabilitet. Saken avgjøres på
samarbeidskonferansen.
Sak 34 - Konfidensiell sak 2
Saken blir ikke referert fordi den omhandler enkeltmedlemmer.

Sak 36 - Protokoll årsmøte 2012
Protokoll fra årsmøtene og godkjenning av denne gjøres uten at styret får denne til
gjennomsyn og trykkes deretter i Boxernytt.
Styret har oppdaget at det er mangler i protokollen. På årsmøte vedtok forsamlingen et
forslag fra Gisle Orlund om at alle endringer i avlsrådet skulle sendes ut på høring til
lokalavdelinger og oppdrettere registrert i NBK.
Vedtak:
Styret retter en henvendelse til protokollskrivere og protokollunderskrivinger for å få inn et
tillegg til protokollen. Dette kunngjøres også i Boxernytt.
Sak 37 – Forside Boxernytt – vurdering av aktuell prestasjon
Styret har vurdert om det kan avbildes hunder som har gjennomført enkeltprestasjoner på
forsiden av Boxernytt.
Vedtak:
Styret vurderer agilitychampionatet, tatt av Meta (Rexob White Water Lily) med eier Sasha
Andersen, til å kvalifisere som en så imponerende enkeltprestasjon at det bør hedres med
forsidebilde i BN. Det er rundt 30 år siden sist noen boxer har tatt Championat i noe annet
enn utstilling. Rexob White Water Lily og hennes eier har gjort en fremragende
bruksprestasjon og er et godt eksempel på en eier som fremmer positive aktiviteter med hund
jfr. klubbens formålsparagraf § 1-2b.
Ingunn Terjesen.

