
Referat fra styremøte i NBK 19 november 2013 
 

Til stede: Line Orlund, Ørjan Moss, Kersti Winger, Henning Lund, Ingunn Terjesen, Linda Acay 

 

Faste poster: 

A. Sakslisten godkjennes 

 

B. Medlemsutvikling:  

Pr 17 november har vi 866 betalende medlemmer, inkludert 21 gratismedlemmer. Medlemstallet 

har økt med 17 siden forrige styremøte. På forrige styremøte vurderte styret det til at en 

kontingentinntekt på 315 000 kr, og rundt 870 medlemmer, ville være et realistisk mål for året. 

Dette målet er nå nådd.  

 

Lars Erik Bye er ny medlemskontakt.  

 

C. Økonomi 

Tone går gjennom status. Vi ligger fremdeles an til å gå omtrent i null. 

 

D. RAS 

Line redegjorde for arbeidet i RAS-gruppen, som nå nærmer seg siste fase. Mange av 

uenighetene som har vært diskutert er nå avklart, selv om bestående uenigheter på enkelte 

områder synliggjøres i dokumentet. Noen av disse vi bli diskutert på oppdretterseminaret. Siste 

møte i RAS-gruppen blir etter seminaret. Der vil innspill fra oppdretterne bli tatt med i 

vurderingen. 

 

På oppdretterseminaret vil også avlsrådet legge fram for diskusjon forslag til nye retningslinjer 

for avl og oppdrett.  

 

Bekreftelse av saker som har vært diskutert og vedtatt siden siste styremøte 

 

Sak 37: raseparaden på Dogs for All 

Styret har vedtatt å be lokalavdelingen i Oslo og Akershus om også i år å bidra til at boxeren blir 

representert i raseparaden. Hovedstyret er klar over at lokalavdelingen gjør dette under 

forutsetning av at de også kan delta med hvit boxer. Dette forutsetter at det kommer frem i den 

teksten som leses opp at dette er en fargefeil i henhold til standarden. Det er også et ønske om 

at det presiseres at den hvite boxeren er en like god familie- og brukshund og at både hunder 

og eiere er velkomne i klubben. 

 

Sak 38: vinterutstilling 2015 

Hovedstyret har vedtatt å også i 2015 arrangere utstilling sammen med Norsk Welsh Corgi 

Klubb den andre helgen i februar 



 

Saker 

Sak 5: verv, råd og utvalg 

Styrets sekretær har i praksis ikke fungert i vervet og styret anser at vervet er tomt. Vi trenger 

en ny skretær. 

 

Malene og Anette Monsøy har av forskjellige grunner trukket seg fra utstillingsrådet. Rådet er 

derfor tynt bemannet. Marit Andersen har tatt på seg å være behjelpelig med forslag til 

dommeroppsett til utstillingene våre. Styret diskuterte hvilke oppgaver som må utføres og 

hvordan disse kan fordeles på styrets medlemmer, og andre som kan bidra litt, inntil vi får flere 

permanente medlemmer i utstillingsrådet. 

 

Sak 12: nettsiden 

Vi ønsker en mer lesevennlig og oversiktlig nettside. Klubben har fått tilbud fra leverandøren 

NSN på et oppsett som ser greit ut og har gode løsninger - bl a med en toveis integrering 

mellom nettsiden og klubbens Facebookside. Tilbudet innenfor våre økonomiske rammer og 

styret vedtok å akseptere tilbudet. 

 

Sak 20: Vinterutstillingen 2014 

Utstillingen skal holdes den andre helgen i februar. Styret gikk gjennom hvor vi står mtp 

arrangementet. Det er mye som må gjøres og lite folk i utstillingsrådet. Vi vurderer å bruke 

innleid hjelp til rigging etc. Det er aktuelt å bruke Øivind fra XXXXX (firma) til en del arbeid med 

registrering av resultater i Arra etc, i tillegg til Kurt og Dag Christer som leies inn som plassjefer 

av det felles utstillingsrådet. 

 

Sak 34: høring ang NKKs IT-strategi 

Vi har mottat til høring NKKs forslag til ny IT-strategi. Forslaget virker gjennomarbeidet og 

grundig, og ser ut til å ta høyde for behovene vi har nå og i fremtiden. Vi tar gjerne imot innspill 

fra våre egne medlemmer før vi svarer. Høringsfrist 2. januar. 

 

Sak 36: årsmøteforberedelser 2014 

Arbeidet med å forberede årsmøtet er i gang, og styret gikk gjennom oversikten over hva som 

må gjøres. 

 

Sak 39: jubileumsfeiring 2014 

Klubbens 80årsjubileum skal feires på årsvinnerhelgen. Styret har fått tilbud fra Sørmarka Kurs- 

og Konferansesenter. Der kan vi ha både utstilling og feiring, men det er en svakhet at de bare 

har tre hunderom. Vi ser etter andre muligheter, også. 

 

Sak 40: oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer 

NKKs hovedstyre skal oppnevne personer til kompetansegruppene i NKK. Norsk 

Brukshundsports Forbund har foreslått kandidater. Styret slutter seg til dette forslaget. 

 



Sak 41: Høring ang mandat for Brukerforum IT 

Styret har mottatt utkast fra NKK til mandat for Brukerforum IT. Frist for innspill til høringen er 5 

februar 2014 


