
Samarbeidskonferanse 2013 (skrevet i etterkant og godkjent av møtet i 2014) 

 
Dagen ble innledet med en presentasjonsrude der den enkelte sa hvam de var, hvilket verv de 
hadde og hvilket forhold de hadde til boxer. 
 
Informasjon fra utstillingsrådet. Det ble lagt frem hva man hadde av planer for ja/nei til 
utstillinger i 2015: 

• Vi følger den allerede vedtatte nedtrappingsplanen slik at vi i 2015 sier ja til rundt 40 -
45 utstillinger 

• Vi sier konsekvent nei til utstillinger som legges til samme dato som NBK – det 
videreføres samarbeid med andre klubber om dobbeltutstillinger samme helg. Unntak 
gjøres for Troms/Finnmark, Nordland og i forbindelse med Eropavinnerutstillingen. 

• Det avvises utstillinger den helgen det er naturlig å legge årsmøtet 
• Det sendes ut en beskjed om at alle invitasjoner til utstillinger må være klubben i 

hende innen 15. eller 30. november, dermed kan vi vurdere hvilke vi skal si ja/nei til i 
løpet av desember. 

• Utstillingsrådet bes lage en liste over generelle tillatelser 
• Utstillingsrådet bes lage en geografisk fordelt liste over utstillinger vi er invitert til. 

 
 
Styret hadde invitert Bruce Cattanach til å snakke om genetikk gjennom historien om 
stumphaleboxeren  
 
Vi hadde en runde med nytt fra lokalavdleingene og kontaktområdene. Alle var på forhånd 
bedt om å fokusere på aktiviteter i klubben der andre kunne hente inspirasjon og ideer. 
 
Styret gikk gjennom medlemsutvikleing siste år. Det er forventet, men likevel 
bekymringsfullt at NBK har et synkende medlemstall. Vi snakker om at vi mangler en 
medlemskontakt i klubben. Det melder seg en medlemskontakt i møtet (men hun trekker seg 
kun få dager senere). Det skal ses på om man kan begynne å sende ut informasjon til nye 
medlemmer – kan vi finne dem? 
 
Vi går gjennom retningslinjer for publisering på Facebook. Alle lokalavdleingsledere som 
ønsker det skal kunne publisere på hovedklubbens sider. 
 
Henning går gjennom det vedtatte dokumentet fra NKKs  om klubbenes Raseansvar (vedtatt 
av NKK i 2013) –  fokuset er å se hvor NBK står. Vi er enige om at vi ligger godt an på de 
fleste punkter. 
 
Vi har en runde der ordet er fritt. Her diskuteres bl.a. priser på kurs som arrangeres lokalt. 
Alle er enige om at vi skal ha prisforskjell mellom det et kurs skal koste for medlemmer og 
ikke-medlemmer. Det pekes likevel på at kurs kan være en god rekrutteirngsmåte. 
  
Status handlingsplan 2013 – den vedtatte handlingsplanen gjennomgås. Styret varsler at det er 
enkelte områder man kommer til å melde avvik på.  
 
Det åpnes for innspill til saker til årsmøte 2014  ogtil handlingsplan 2014 
 
Møtet evalueres og det er stor enighet om at dette er et møte som må prioriteres også i 2014. 


