Referat styremøte 6. desember 2013
Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Henning Lund, Kersti Winger og Linda Acay
Fraværende: Ingunn Terjesen

Faste poster
a) Sakslisten ble godkjent
b) Medlemsutvikling; Pr 2. desember var det 872 betalende medlemmer, inkludert 21 gratismedlem. NBK
har mottatt 150 navn på liste fra NKK over nyregistrerte boxere i 2013. Tallet burde vært høyere med
tanke på at det er ca 300 registreringer pr år. Det var 101 av de 150 navnene NBK mottok fra NKK som
ikke var medlem. Medlemskontakt Lars Erik Bye gjør en god vervejobb. Han har laget et vervebrev
sammen med Line Orlund og det ble diskutert om det skulle sendes ut en nr av BN til potensielle
medlem, eventuelt om vi skal vurdere å sende ut link til elektronisk utgave av BN til de vi kontakter pr
e-post. Klubben vil da spare kr 330,- i porto pr utsendelse. Det er ser ut til at vi kan nå det mer
realistiske målet om å oppnå 875 betalende medlem.
c) Økonomi. Tone gikk gjennom økonomien, vi ser ut til å gå i null. Styret diskuterte den økonomiske
utviklingen og arbeidet med å legge om til nytt regnskap i tråd med NKK sitt.
d) RAS.
Ras er så ferdig som det kan få blitt før oppdretterseminaret, versjon 10.

Bekreftelse av saker diskutert/vedtatt siden forrige møte:
Vedtakssak(er):
Sak 20 – Utstillinger 2014.
Vedtak:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vi leier inn Øyvind fra XXXXX (firma)
Linda Acay hentes inn til praktisk arbeid under utstillingen
Leie av henger på bensinstasjon for frakt blir det billigste alternativet
Bestille stempler - Line
Sponsor – ProPlan kontakt er Alf
Oslo og akershusavdelingen søker om å få ha boxerklubbstand på lørdagen
Leie inn russ til lemping og sjauing - Henning sjekker med sine elever.
Helge ser over det som finnes fra før av pokaler for å se om det er noe som kan brukes

Kurt og Dag Christer leies inn til å hjelpe til med det praktiske rundt Arra og som erfarne plassjefer
som kan håndtere det meste på en utstilling. Bestilling av premier (pokaler og rosetter) gjøres av Line
og Helge i samarbeid.
Sak 33 – utstillinger 2015.
Vedtak:
1.

Utstillinger fordeles etter følgende fordelingsnøkkel:
Nord: 7

Midt: 7
Sør: 5
Øst: 17
Vest: 9

Totalt: 45
Spørsmål om utstilling 29. mars 2014, her sies det nei til alle forespørsler om utstilling pga årsmøtet
Vi tar ikke imot flere invitasjoner til utstillinger nå.

Sak 36 – Årsmøteforberedelser 2014 .
Vedtak:
Styret forberedte saker til årsmøtet i tillegg til praktiske forberedelser
Det er frist 1. februar 2014 for å sende inn forslag til kandidater til valg og melde saker
Sak 39 – jubileumsfeiring i 2014.
Vedtak:
Styret diskuterte alternativt sted til Sørmarka i nærheten av Gardermoen. Dette vil kreve dispensasjon fra 5milsgrensen til NKK. Vi er enige om at det er viktig at det er mulig å ha hunder overnattende der vi skal ha
middagen, dette gjør Sørmarka forholdsvis uegnet.

Diskusjonssak(er)
Saker til årsmøtet.

Orienteringssak(er)
Ny presentasjon av spondyloseresultater.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

