
Styremøte 11.01.2014  
	   
Tilstede: Line Orlund, Henning Lund, Kerst Winger, Ingunn Terjesen, Tone Granli, Ørjan Moss 
og pr skype Linda Acay  
	   
	   
Sak 36 - Årsmøteforberedelser:  
ÅRSMØTE blir den 29 mars kl 10 på Tunveien 2, Gardermoen. Messa ( bak Clarion hotell i 
Hans Garders vei)  
	   
Styret går gjennom forslag til innkalling til årsmøtet (basert på innkallingen fra 2012)  
• Utdrag fra lovene- ingen endringer. Må ha vært medlem fra 2013 og ha betalt for 2014  for å 

kunne  legge inn forslag eller stemme på årets årsmøte.   
	   
	   
Kandidater til møteleder, referentjobben, tellekorps, ordstyrer gjennomgått. 	   
Frister:  15 januar på vanlige saker til boxer nytt, 1 februar på saker til årsmøte.   
Forslag til handlingsplan 2014. lest opp  
 
ÅRSBERETNINGEN:  
Gjennomgåelse av denne for å avklare hva vi må etterlyse hos rådene.   
	   
SAKER:  
Vi diskuterer hvilke saker styret ønsker å fremme til årsmøtet  
	   
Sak 42 - Valpepakke  
Forslag til valpepakke. Hvis hovedstyret ønsker å bruke brosjyren fra Oslo og Akershus er det 
greit. Legge ved BN. Sendes til oppdrettere etter antall valper i kullet. Når oppdretteren melder 
inn til klubben hvor mange valper som er født, sender webmaster eller avlsråd ut riktig antall 
valpepakker.  Noen oppdrettere har egne sider hvor de forteller om valpens første dager og uker i 
forhold til kost og trening. Linker til NKK på nettsiden.   
	   
Sak 39 - Jubileumsfeiring.  
Forslag om å ha 80 års jubileet på Quality hotel Mastemyr. Utstillingen blir på Ås hvor vi har 
gode erfaringer i forhold egnethet og fasiliteter mens påfølgende festmiddag blir på 
Mastemyr. Der er det flere  hunderom. Rom ca 800, 3 retters middag 450-550. Dette skulle også 
være greit i forhold til de utstillere som vil videre til NKK Drammen neste dag.  
	   
Sak 20 – Utstillinger 2014:   
Gjennomgåelse av hvem som skal gjøre hva på vinterutstillingen.  	   
Boxer og Welsch corgi skal ikke stille samtidig.   
	   
Sak 7 – oppfølging av saker fra årsmøtet  
Gjennomgang av spesialpremier og statuetter. Endel er ikke lenger relevante, fjernes.  
	   
NBK's spesialpremie- må ha bestått kåringsprøve. Ikke oppdatert siden 2010, under arbeid.  



	   
Utstillingschampion, listen trenger å oppdateres fra 2010. Under arbeid  
	   
Årets utstilingsboxer: Listene fra 2010 er mangelfulle, det er kun vinnerne som er listet opp, skal 
også ha med de resterende 9 fra hvert år. Viktig for de som stiller. Under arbeid   
	   
Årets utstillingsboxer og årets oppdretter skal få beholde sine pokaler  
	   
Veteranenes veteran, fjernes, erstattes av årsvinner veteran    
	   
Diskusjon på kriterier på årets oppdretter. Videre,  oppdretter skal fra nå få behold pokalen, blir 
ikke lenger en vandrepokal.  
	   
Årets utstilingsboxer får fra nå av bronseboxer     
	   
	   
Sak 33 - Utstillinger 2015.   
Alle lokalavdelinger og kontaktområder har fått våre foreslåtte ja og nei til utstillinger til 
gjennomsyn, Siden  forrige møte er det blitt lagt til en dobbeltutstilling i Trøndelag (Orkdal) – vi 
opprettholder likevel vår anbefaling.   
	   
Nord-Norge kan ønske seg en utstilling til i forhold til den fordelingsnøkkelen vi har laget.  
	   
Diskusjon på hvilke utstillinger vi skal tillate vår rase å delta på, i lys av mange færre utstillinger 
i 2015. Ser her på geografiske forhold, og hvem som arrangerer. Raseklubber blir foretrukket ved 
ellers like forhold. Diskusjon på hvilke raser vi ønsker velkommen på våre utstillinger. Også en 
diskusjon på om vi skal ha flere spesialutstillinger.   
	   
NBK søker om å få ha egen utstilling på Lillestrøm fredag kveld i forbindelse med 
Europautstillingen i 2015.   
	   
Eventuelt:  
• Økonomi: Gladmelding- vi får en momsrefusjon på 34 000 kroner   
• Nettsidene:Vi skal få linking mellom hjemmesiden og facebook.   
• Viktig at våre utstillinger legges inn på hjemmesiden med dommere for året 2014, i forhold til 

utstillere og hvor de velger på stille.   
• Hederstegn (avklaring): Reglene står i håndboken. Lokalavdelinger kan velge å dele ut i sølv 

eller bronse, mens hovedstyret kan dele ut i gull eller sølv.   
• Hedre fremragende avlsdyr. Saken ble fremmet til NKKs RS, men vi ble bedt om å trekke 

denne fordi saken skulle diskuteres av hovedstyret. Hva har skjedd etterpå?  
	  	  
Referent: Kersti Winger  
	   
	  


