Styremøte 17. oktober 2014
Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Henning Lund, Tone Granli, Linda Acay, Lars Erik Bye
Forfall: Kersti Winger
Godkjenning av saksliste
Saksliste godkjent
Medlemsutvikling
Klubben har nå 836 betalende medlemmer. Det er kommet inn 302 600 kroner i kontingent. Dette
betyr at vi mangler 37 (7 400 kroner) fullt betalende medlemmer for å nå årets budsjettmål. Vi er
enige om at medlemskontakt sender PDF fil av siste nummer av BN til nye medlemmer.
Økonomi
Vi går gjennom tallene som legges frem på det ekstraordinære årsmøtet. Tone opplyser om at
regnskapsfirma begynner å legge inn 2014 tall så snart årsmøtet har vedtatt fremtidige kontoer for
regnskapet.
Referat fra styremøte i august og september
Styret går gjennom referatene og godkjenner disse.
Forslag til referat fra samarbeidskonferanse i 2013
Forslag til referat legges frem. Vi blir enige om at vi også leser opp referatet for årets
samrbeidskonferanse før det legges til publisering.
Sak 13 - Utstillinger 2015
Alle dommere er nå på plass for 2015. K.S. Wilberg har takket ja til å dømme på spesialutstillingen
vi arrangerer i forbindelse med Europavinnerutstillingen i september.
Sak 22 - Figurantkurs 10.-12. oktober
I oktober planla styret figurantkurs for medlemmer i klubben. Dessverre måtte vi avlyse dette kurset
– ikke fordi vi ikke hadde deltakere, dommer, arrangørsted eller hadde søkt og varslet innen alle
tidsfrister, men fordi vi ikke fikk de nødvendige papirene fra NKK. Dette var både frustrerende og
skuffende. Det er sendt en klage til NKK som vi i foreløpig ikke ar fått svar på.
Vedtak:
NKK sender NKK regningen for de utgiftene vi hadde til det avlyste kurset.
Sak 23 - Ekstraordinært årsmøte
Papirer er lagt ut, innkalling sendt og revisor invitert. Tone (og Line?) skal ha et møte med revisor i
forkant av det ekstraordinære årsmtet. Henning og Linda deltar ikke. Det er usikkert om Kersti har
anledning til å møte. De som kan delta, møtes 1 time før møtestart.
Sak 28 - Forslag om å søke NKK om å fjerne avlsforbud for hvite boxere
Styret følger opp saken som ble fremmet på forrige møte. Kersti har per mail gjrot det klart at hun
ikke støtter forslaget om å fjerne avlsforbudet. Styret tar dette til orientering.
Følgende argumenter taler for å be NKK om å fjerne avlssperren på hvit boxer:

• Hvit farge er ikke diskvalifiserende i standarden (men en fargefeil)
• Vi kan ikke finne at det foreligger et årsmøtevedtak om å søke NKK om å ilegge avlsforbud
• Vi kjenner nå genetikken bedre og det er uproblematisk å unngå hvite valper. Dersom man
parrer en boxer med mer enn 1/3 hvitt med en helfarget boxer, vil ingen av valpene bli hvite.
• Å ilegge avlssperre på de boxerene med mer enn 1/3 hvitt reduserer avlsbasen.
• Avlssperren rammer ikke de boxerne med mer enn 1/3 hvitt, men deres avkom
Følgende argumenter kan vi bli møtt med:
• Med dette vedtaket åpner man for å avle frem flere hvite valper. Svar: Bruk av boxere med
mer enn 1/3 hvitt gir ikke flere hvite valper så lenge man parrer med fullfarget boxer.
• Det er fortsatt noen som mener ”det hvite genet hoper seg opp” hos boxere med mer enn 1/3
hvitt. Svar: Dette er ikke tilfelle og det finnes godt dokumentert forskning som kan legges
frem til de som fortsatt tror dette.
• Styret bryter rasestandarden som tyskerne styrer over ved å søke om dette. Svar: Det er
korrekt at standarden sier at det er en fargefeil med mer enn 1/3 hvitt. Så lenge vi ønsker
hvite tegninger vil vi kunne få boxere med mer enn 1/3 hvitt – dette har ikke noen
sammenheng ved om vi bruker hvite boxere i avl eller ikke. Om et av foreldredyrerne har
mer enn 1/3 hvitt vil ikke øke sannsynligheten for hvite valper. Det er viktig at de som
vurderer å bruke en hvit boxer i avl kjenner genetikken. Erfaringer fra Sverige, der det aldri
har vært avlssperre på hvite boxere, viser at bruk av hvite boxere i avl ikke gir flere hvite
valper.
Vedtak:
Styret sender en henvendelse til NKK der vi ber om at avlsforbudet påboxere med mer enn 1/3 hvitt
oppheves. Kersti er ikke tilstede i møtet, men har skriftlig gitt beskjed om at hun ikke kan støtte
dette vedtaket.
Sak 29 - Sponsoravtale – ProPlan har sagt opp sponsoravtalen
ProPlan har sagt opp sponsoravtalen med alle hundeklubber med virkning fra 2015. Styret
diskuterer saken og blir enige om at vi først gjør et forsøk på å få dem til å utsette tidspunkt for når
de stanser avtalen slik at vi får med vinterutstillingen i februar. Dersom det viser seg å ikke være
mulig sender vi forespørsel til andre forleverandører.
Vedtak:
Styret beklager at ProPlan har sagt opp avtalen med oss. Dette har vært en god avtale for klubben
gjennom mange år. Det gjøres et forsøk på å få dem til å utsette ikraftsettelse av vedtaket. Uansett
begynner styret arbeidet med å finne alternativ sponsor.
Sak 30 - Forslag om nytt raseseminar våren 2015
Avlsrådet har ønske om å arrangere et seminar rettet mot oppdrettere våren 2015. Seminaret vil
bruke foredragsholdere fra Norges Vetrinærhøyskole. Den ene dagen vil temaet være paring,
drektighet, fødsel, og mor og valper de første ukene – foredragsholder er førsteamanuensis Vibeke
Rootwelt fra Veterinærhøgskolen. Det andre temaet er arv og arvbarhet – foredragsholder er
professor Frode Lingaas fra Veterinærhøgskolen. Styret diskuterer det fremlagte forslaget fra
avlsrådet.
Vedtak:
Det er enighet om at det er positivt at det arrangeres et slikt semnar, men at det er en forutsetning at
det er fullstendig selvfinansiert. Avlsrådet får fullmakter til å arbeide videre med et slikt seminar og
invitere til dette.

Sak 31 - Årsmøte 2015
På forrige styremøte vedtok vi å legge årsmøtet til 28. mars. I etterkant har det blitt oppdaget at
dette er palemhelgen og dermed en uaktuell dato. Vi ser på alternativet lørdag eller søndag. Det er
forholdsvis mange som kommer med fly og styret går gjennom hvilke muligheter som foreligger
både for lørdag og søndag. Vi konkluderer med at det er flest som kan komme seg tur/retur ved å
legge møtet til søndag i 2015.
Vedtak:
Årsmøtet i NBK legges til søndag 22. mars.
Sak 32 - Utstillinger 2016
For flere år siden vedtok styret en ”nedtrappingsplan” for antall utstillinger boxer kunne delta på.
Planen ble diskutert på samarbeidskonferansen for tre år siden. I følge dette vedtaket skulle vi
godkjenne at boxer kunne delta på ca. 60 utstillinger i 2014, ca. 45 utstillinger i 2015 og ca. 30.
utstillinger i 2016. Styret har fått både positive og negative tilbakemeldinger på at vi reduserer
antall utstillinger. Styret diskuterer hvordan det vil slå ut å redusere antall utstillinger til 30 som vi
har et tidlgiere vedtak på og konkluderer med at vi ikke vil kunne sikre en geografisk god fordeling
av utstillinger ved å redusere så mye. Vi blir enig om å redusere noe i forhold til 2015, men ikke til
så lavt som 30.
Vedtak:
Styret reduserer med noen få utstillinger i 2016, men ser ikke at det er riktig å gå ned til 30 som
opprinnelig planlagt. Fordelingsnøkkelsen settes som følger for 2016:
Nord = 5, Midt = 3, Vest = 6, Øst = 5, Sør = 3
I tillegg kommer NKK og NBK utstillingene + ustilling med samarbeidende klubb. Totalt antall
utstillinger vil med dette ligge på 42 i 2016
Sak 33 - Avlsrådskurs 24.-25. januar 2015
NKK arragnerer avlsrådskurs hvert 2. år. Styret mener i utgangspunktet at både alle i avlsrådet og
alle i styret bør delta på dette kurset jevnlig. Kurset er imidlertid forholdsvis kostbart og det må
derfor prioriteres. Styret mener leder av avlsrådet bør delta på hvert kurs.
Vedtak:
Styret dekker kurs for to personer + leder fra avlsrådet. I tillegg dekker klubben 50 % av
deltakeravgiften for to medlemmer av styret. Totale kostnader for seminaret vil være 9120 kroner
for klubben.
Sak 34 - Opprop ift nyresvikt
Det sirkulerer et opprop i forhold til nyresvikt som bl.a. Bruce Cattanach står bak. Styret diskuterer
om vi som klubb skal skrive under oppropet. Styret konkluderer ikke endelig før etter egen høring
om hvordan man skal håndtere nyresvikt i NBK. Det er imidlertid opp til den enkelte om de ønsker
å skrive under oppropet.
Orienteringssak(er):
Det er nå klart at Wenche Eikeseth vil bli tildelt NKK hederstegn i gull.

