
Styremøte 16.09.2014 
 
Tilstede:  
Kersti Winger, Line Orlund, Ørjan Moss, Lars Erik Bye, Linda Acay pr skype, Henning Lund 
 
Forfall: 
Tone Granli 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslisten godkjennes med påføring av ekstra sak om lager  
  
 
Medlemsutvikling 
Vi er nå på halv kontingent ut året. Pr 13. september er det 823 medlemmer, inkludert noen 
gratismedlemmer. 40 stykker meldte seg på inn i siste vervekampanje. Ligger under fra i fjor da 
var det 842 på samme tidspunkt. Olav Sivertsen var den heldige vinner av boxerbamsen som var 
premien i vervekampanjen. 
 
 
Økonomi 
Dersom alle tillitsvalgte kommer på raseseminaret/samarbeidskonferansen, kommer dette 
seminaret til å bli noe dyrere enn budsjettert, styret mener imidlertid det er liten sannsynlighet for 
at alle kommer – og skulle det skje er det flott at mange deltar. Når det gjelder øvrig økonomi 
ligger vi godt an i forhold til budsjett.  Vi bruker ikke en krone mer enn vi trenger, økonomien er 
stram. Figurantkurset koster litt.  
 
 
Sak 13  - Utstillinger 2015: 
Styret går gjennom listen med dommere for 2015. Det er gledelig at vi har fått ja fra så mange, 
men bekymringsfullt at det fortsatt er noen som ikke er på plass. Vi har også fått en dommer som 
hadde sagt ja, men som i etterkant har fått beskjed om at hun skal opereres og derfor trolig må 
melde forfall. Følgende dommere er nå på plass: 
 

• VINTERUTSTILLINGEN: Annemarie Mæland- OK 
• HORDALAND: Ny dommer må forespørres grunnet avbud fra opprinnelig oppsatt 

dommer. Vi ber avlsrådet invitere neste på den godkjente prioriteringslisten. 
• ØSTFOLD: Første dommer hadde ikke anledning, neste dommer har ikke svart 
• ÅRSVINNER: Ralf Brinkman- OK 
• TRONDHEIM: Ilona Onstenk-Schenk- OK 
• VESTFOLD: Arne Johan Haugen- OK 
• LILLESTRØM: Knut Sigurd Wilberg- OK 

  
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering 



Sak 19 - Raseseminar og samarbeidskonferanse 
Henning har ansvar for seminaret og har gir en statusoppdatering til styret:  Wenche Eikeseth har 
sagt ja til å ta ansvar for del 1 og 2. Det legges opp til gruppearbeid, vurdering av levende hunder, 
oppgaver osv. Alexandra Gav har takket ja til å holde et foredrag til slutt. Anatomi i fokus.  
Samarbeidskonferansen: de aller fleste tillitsvalgte har signalisert at de kommer. Det ligger info 
ute om raseseminaret. Det skal legge ut et referat fra samarbeidskonferansen. Vi har pleid å ha et 
tema med ekstern foreleser og vi diskuterer ulike alternativer. trenger et tema. Trenger en ekstern 
foreleser, er det noen som har forslag? 1-1.5 timer. Styremøte fredagen før.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
Sak 22  - Figurantkurs 10.-12. oktober.  
Det er god påmelding fra tillitsvalgte og andre medlemmer i klubben. Vi har fått en liten 
utfordring i forhold til arrangørsted, det stedet vi har leid har ikke gode nok innelokaler og vi 
jobber derfor for å finne et nytt sted. Det er fortsatt noen ledige plasser, disse legges nå ut som et 
tilbud til medlemmer i andre hundeklubber.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
Sak 23 - Ekstraordinært årsmøte 
Det nærmer seg tid for ekstraordinært årsmøte. Styret går gjennom den presentasjonen som nå 
ligger.  
 
Vedtak:  
Møtet skal være på NKK 01.11.2014. Vi har ikke projektor, skal se om vi kan finne en og ta med.  
 
 
Sak 25 - Dommerkompendium (oppfølging fra forrige møte) 
Det er kommet et forslag fra Marit Andersen om at vi tar ansvar for å lage et 
dommerkompendium. Styret diskuterer saken og det er bred enighet om at vi ønsker at det skal 
være et rasekompendium som skal lages for dommere, men kunne brukes av både drommere, 
oppdrettere og vanlige medlemmer. Dette må være NKK sitt og det må lages en god plan for 
hvem som skal lage det. Marit er opptatt av at klubbens spesialdommere involveres i arbeidet, det 
er styret enige i. Det diskuteres også annen deltakelse inn i en slik gruppe.  
 
Vedtak:  
Det er et omfattende arbeid å lage et dommerkompendium og det krever grundig planlegging. 
Foreslår det som et innlegg til handlingsplanen til neste år.  
 
 
Sak 27 - Oppfølging av sak fra årsmøte, tilleggskrav for å bli NUCH 
På årsmøtet vedtok man at vi skal søke NKK om å videreføre storcert også etter 1.1.2015. I 



forbindelse om at vi nå diskuterer saken i forbindelse med at vi har sendt inn sak til NKK om en 
videreføring (altså omgjøring av vedtaket fra NKKs representantskapsmøte i 2013) ble vi 
oppmerksomme på at vi ikke hadde sendt inn sak til NKK med søknad om opprettholdelse. 
 
Vedtak:  
Vi sender inn saken til NKK nå. 
 
 
Sak 28 - Forslag om å søke NKK om å fjerne avlsforbud for hvite boxere – sak fremmet av 
Line Orlund 
Per i dag ilegges hvite boxere en automatisk avlssperre hos NKK. Styret kjenner ikke til når 
denne avlssperren ble vedtatt. På avlsrådskurs i regi av NKK opplyses det at det er to 
forutsetninger som begge må foreligge for at NKK skal ilegge avlsforbud, a) årsaken til 
avlssperren begrunnes i en diskvalifiserende feil i standarden og b) det foreligger et vedtak fra 
raseklubbens årsmøte om at man skal søke NKK om at det ilegges avlssperre. Ingen av disse to 
forutsetningene er tilstede. Den hvite fargen er ikke en diskvalifiserende feil og så vidt styret 
kjenner til, foreligger det ikke noe årsmøtevedtak om å søke NKK om å innføre avlssperre for 
boxer med hvit farge. 
 
Leder i avlsrådet, Cecilie Strømstad hadde forberedt en presentasjon med følgende hovedpunkter: 

• Den hvite boxeren registreres i NKK, men eventuelt farget avkom etter denne som 
rammes. 

• Kombinasjon av fullfarget og hvit vil gi 100 % farget avkom med hvite tegninger – 
urimelig at disse ikke kan registreres 

• Ved å ha avlssperre på hvite boxere utelukker vi 20 % av populasjonen 
• Avkom etter hvite boxere er like friske (eller syke) som andre boxere  
• Bruk av hvite boxere i avl vil ikke føre til flere hvite valper – genetikken er kjent 

 
I Sverige har det aldri vært avlssperre på hvite boxere og det lov å registrere valper hvor en av 
foreldrene er hvit. Det diskuteres om det skal stilles en forutsetning for å kunne bruke hvite 
boxere i alv, at den parres med en helfarget makker. I diskusjonen presiseres det at det ikke er et 
ønske å få flere hvite boxere men å fjerne en bestemmelse som hindrer helt friske boxere å 
registreres i NKK. Det diskuteres sannsynlige reaksjoner på at styret legger frem en slik sak for 
NKK. Presentasjonen legges ved referatet.  
 
Vedtak:  
Saken diskuteres videre på neste styremøte 
 
 
Eventuelt  
Vi må i utgangspunktet være ute av lageret på Økern innen utgangen av oktober. Vi avtaler 
flyttedato og samarbeider for øvrig med materialforvalter og lokalavdelingen i Oslo og Akershus 
om flytting. 
 
Orienteringssaker:  
Kristin Rosøy ønsker ikke å fortsette i valgkomiteen, Sissel Bjørnli har gått inn som fullverdig 



medlem. 
 
Sakspapirer fremover: Line orienterer om at hun grunnet ny jobb og sykdom i familien ikke 
kommer til å rekke å lage sakspapirer med saksutredninger i forkant av styremøtene fremover. 
Dette er helt greit for resten av styret.  
 
	  


