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REFERAT 
FRA 

ÅRSMØTE I NORSK BOXERKLUBB 
 

Lørdag 21. mars 2015 kl 10 i Norsk Kennel Klubs lokaler, Oslo 
 
Utdeling av hederspriser ble foretatt fra kl 09.00 til ca kl 10, etterfulgt av ordinært årsmøte. 
 
 
 
Det møtte totalt 48 stemmeberettigete medlemmer, av disse hadde 42 hadde forhåndsstemt, 6 
har ikke stemt.  1 person uten medlemskap møtte, men uten stemmerett.  
Fra styret møtte Line Orlund, Henning Lund, Kersti Winger, Linda Acay, Lars Erik Bye, Tone Granli, 
Ørjan Moss 
 
Lederen åpnet møtet. Årsmøtet ble vedtatt som lovlig innkalt. 
 
1 minutts stillhet for Laila Karlsen, tidligere leder, som gikk bort i februar 2015. 
 
1 – Valg av: 
Følgende ble valgt: 
1.1   Møteleder: Kristin Mulleng Sezer 
1-2   Referent: Kersti Winger 
1-3   2 medlemmer til å underskrive protokollen: Aud Perly Undheim, Wenche Eikeseth 
1-4   Tellekorps: Knut Brodal, Knut Andersen, Reidun Grätz, Jane Øvereng, Cecilia Sundberg, Tore     
Halvorsen 
 
Knut Persen tok opp spørsmålet om tidspunktet et vedtak gjort på årsmøtet skal gjelde fra. Etter 
kort diskusjon ble følgende vedtatt:  
Vedtak: Datoen vedtaket fattes er den dagen vedtaket gjelder fra, så sant annet ikke er 
spesifisert. 
 
 
2  ÅRSBERETNING 
 
Lederen gjennomgikk årsberetningen punkt for punkt. 
 
2-2 Medlemmer 
Man forholder seg til de medlemmer som har betalt. I BN ligger samlestatistikken. Antall 
medlemmer er synkende. 
 
Klargjøring: Det er 6 spesialdommere, ikke 4 som det står i beretningen: Knut Andersen, Wenche 
og Øystein Eikeseth, Marit Sunde, Arne Haugen, Rolf Pedersen.  Wenche Eikeseth er i tillegg 
æresmedlem. 
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2-3 Styrets virksomhet: Gjennomgang av aktiviteter gjennom året. 
I forbindelse med at det står nevnt i årsrapporten at Line Orlund og Henning Lund deltok som NBKs 
representanter på Atibox sin generalforsamling og utstilling i Wroclaw Polen mai 2014, ble det fra 
salen påpekt at Norge også har andre som er tilknyttet Atibox. Knut Persen sitter i styret i Atibox, 
Reidun Grätz er revisor i Atibox og Knut Brodal er tidligere president og æresmedlem i Atibox. 
 
Det ble også påpekt at det burde stått i sammendraget for styrets virksomheter i 2014 at styret sto 
for hovedutstillingen og jubileumsmiddagen, hvor 5 spesialdommere var tilstede som spesielt 
inviterte. 
 
Proplan sa opp sin sponsoravtale med NBK, Eukanuba er ny sponsor. 
 
Wenche Eikeseth sa noen ord om ryddighet i forbindelse med brev som går ut fra styret. Det må 
være takhøyde for å kunne ha egne meninger innad i styret, men utad skal styret stå samlet. Brev 
som utgår fra styret skal ikke undertegnes med «Styrets flertall» med navngitt styremedlem som 
ikke er enig.  Protokolltilførsel gjelder for styrereferater, ikke for å navngi uenige styremedlemmer i 
brev. 
 
Årsberetningen henviser til et vedtak fattet i 2008 angående adresse for innsending av forslag av 
på saker og forslag på kandidater til årsmøte. Per Frey påpekte at de nye lovene vedtatt i 2012 
innbefatter dette. 
 
2-4 Økonomi  
NBK hadde et ekstraordinært årsmøte i fjor for å godkjenne regnskapet. Det ekstraordinære 
årsmøtet ga en mal på hvordan regnskapet skal presenteres. 
 
De oppgitte regnskapstallene for 2013 i innkallingen viste seg å være fra 2012.  De korrekte tallene 
ble fremvist på skjerm. Posten «Bedriftsforsamlinsmøter» omhandler Styremøter. 
 
Det ble reist ønske om bedre spesifiserte noter. Det er viktig med gode noter i regnskapet, også 
med tallene fra året før. Styret mener at notene skal være en forklaring på kostnadene, uten 
nødvendigvis å inneholde alle småpostene. Ethvert medlem kan be om å få fullt innsyn i 
regnskapet.  
 
Det ble kjøpte opp mye brukspremier i fjor, både for 2015 og årene fremover. Dette vises på 
regnskapet med stort varelager. Intensjonen er å få ned varelageret. Diversekontoen på 47 574 ble 
grunnlaget for endel diskusjon.  
 
2-5 Avlsrådet og dets virksomhet. 
Line Orlund redegjorde for virksomheten. Avlsrådet har hatt 2 møter, deltatt på forskjellige 
seminarer, og også hatt et medlem på møte i Atibox. Avlsrådet har også en facebookside, hvor råd 
kan gis. 
 
Når det gjelder lister over parringer var det tidligere oppført godkjente / ikke godkjente 
kombinasjoner. Nå er det nå kun en liste; enten er kullet godkjent, eller så blir det ikke nevnt i det 
hele tatt. Videre blir det foretatt en gjennomgang av parringsanmeldelsene. 
 
2-6 Brukshundsrådet 
Ingen kommentarer 
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2-7 Boxernytt 
Ingen kommentarer 
 
2-8 Nettsidene 
Ingen kommentarer 
 
2-9 Utstillingsrådet 
Det ble reist spørsmål om hvilke antall hunder på en utstilling som gjelder for utregning av årets 
utstillingsboxer, påmeldte eller deltagende hunder.  
Vedtak: Fra 1.1.15 er det deltagende hunder som gjelder i forhold til utregning av poeng til årets 
utstillingsboxer. 
 
Oppdaterte statutter for årets utstillingsboxer må tas inn i Boxernytt, samt legges ut på 
hjemmesidene. 
 
Årsmøtet mener videre at det i oppgaven over NBKs utstillinger bør være 3 kolonner: Antall 
påmeldte, antall møtte og antall valper. 
Vedtak: Styrets årsberetning tas til orientering. Alle er enige, ingen imot 
 
 
3 REVISORS BERETNING 
 
Tas til orientering. 
 

PAUSE 
Tilstede nå: 47 stemmeberettigede (41 forhåndsstemmer og 6 andre) 

 
 
4 INNKOMNE SAKER. 
 
4-1 Kontingent 
Lederen redegjorde for forholdet mellom inntekter og medlemstall. Det er ønkse om å verve flere 
medlemmer. Man vil få mindre inntekter i 2015 da vinterutstillingen bortfaller, men man ønsker 
likevel ikke å heve kontingenten. Det er selvsagt en sammenheng mellom synkende medlemstall og 
synkende valperegistrereringer. Det ble fremsatt et forslag om kontingentfritak det første året. 
 
Knut Persen forslo at man hever kontingenten med kr 50 fra og med 2016 for alle typer 
medlemskap, dette vil medføre ca kr 40.000 mer i året med dagens medlemstall. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. Kontingentøkning fra 2016 med kr 50. 
 
4-2 Kriterier for å stå på klubbens oppdretterliste 
Dette punktet er en oppfølging fra 2012, 2013 og 2014. Det ble en diskusjon over styrets liste over 
forslag til vedtak: 
 
Forslag til vedtak: 
1.  Oppdretter må være medlem av NBK, jfr kap 2 i klubbens lover. Vedtatt. 
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2. Klubbens oppdretterliste deles i 2.  

Det skal være en listen over oppdrettere som har hatt kull i løpet av de siste 5 årene, og det kan 
i tillegg være en liste over passive oppdrettere der medlemmer som har hatt kull tidligere 
oppføres. 
Vedtak: Man skal dele listen (mot 9 stemmer) 

 
Det fremkom et forslag om at oppdrettere måtte ha hatt kull i løpet av de siste 8 årene for å stå 
på den første listen. Forslaget om 8 år falt med 18 stemmer.   
Vedtak: Oppdrettere må ha hatt kull de siste 5 år. Det kan i tillegg være en liste over tidligere 
oppdrettere. Oppdrettere har selv ansvar for å melde inn hvis man vil tilbake på listen. 

 
3. Oppdretter må melde inn alle kull til NBK 

Vedtak: Vedtatt mot 17 stemmer 
 
4. Oppdretter må følge klubbens retningslinjer for avl og oppdrett. 

Vedtak: Vedtatt mot 17 stemmer   
 
Det ble stemt over hele punkt 4-2. Vedtatt med 31 for, mot 17 stemmer.  
 
Det ble en aktiv debatt og flere forslag ble fremsatt og debattert. Det ble en diskusjon om det i det 
hele tatt bør være en oppdretterliste. Noen liker ikke å melde inn alle kull, noen liker ikke å bli 
kontrollert ved å måtte følge klubbens retningslinjer for avl og oppdrett. Et annet forslag var bare å 
ha en oppdretterliste på hjemmesiden med linker til e-mail adresser eller hjemmesider hvor 
oppdretterne selv kan legge inn opplysninger om sin kennel. 
Det ble også diskusjon om et forslag om at oppdretterlisten kun vil befinne seg på nettet heretter, 
uten at det førte til et realitetsvedtak. Noen mener at det kan være greit for valpekjøpere å vite om 
de kullene som kommer fremover i tid ved å gå inn på oppdretterlisten. 
 
 

PAUSE:    Det er nå 47 stemmer i lokalet. 
 
 
4-3. Endringer i klubbens statuetter for utstilling 
Nedenstående vandrepokaler er utgått: 

1. Utenlandsk eid boxer som oppnår NUCH 
2. Rognerud's kennel vandrepokal I 
3. Kennel Wunderboxer vandrepokal 
4. Zeebedee's minnepris, donator Kennel Larun 
5. Svenska Boxerklubbens vandrepris 
6. Wunderboxer vandrepokal til beste unghundtispe  
7. Wunderboxer vandrepokal til beste unghund hann 
8. Rognrerud's vandrepokal til beste juniortispe  
9. Rognrerud's vandrepokal til beste juniorhann 
10. Kennel Rolita's minnepokal  

 
Rognerud's kennel vandrepokale II beholdes 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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4-4 Matadoravl 
Cecilie Strømstad informerte. Målet er å få til et innspill, men ønsker årsmøtet et vedtak så gjøres 
det. I følge retningslinjer fra NKK er det viktig å bruke nok hunder i avl for å opprettholde den 
genetiske variasjonen i rasen. NKK har en veiledende grense på 5 %, der de beste hundene får flest 
avkom. Dette er forankret i NKK's etiske retningslinjer, hvor matadoravl og sterk innavl bør unngås. 
Hvordan kan NBK ivareta sitt raseforvaltningsansvar på dette området? Styret ønsker innspill, 
ønsker noen endringer i reglene, så må det foreslås. 
 
Avlsrådet stiller spørsmålet om vi er i et genetisk grenseområde i Norge i dag i forhold til boxer? 
Innavlsgraden i rasen bør ligge under 2.5 %, inntil 2013 lå den på 2.3%. I siste 10 års periode var 
det bare 12% av hundene som gikk videre i avl. Og hva er definisjon på en god avlshund? 
Definisjonen fra NKK er en hund som gir bedre avkom enn rasens gjennomsnitt. Pr i dag med 
rasens registreringstall bør en hannhund ikke være far til mer enn 85 valper eller 14 kull.  
 
Det ble ført en god debatt over spørsmålene fra avlsrådet. For det første må det bli bedre 
kommunikasjon mellom alle. Det er også viktig at valpene/hundene kommer på utstilling slik at 
man kan se avlsresultatene. Det er en fare at man kan komme i en situasjon hvor det blir avlet 
boxere utenom NBK/NKK hvis det blir for strenge avlsrestriksjoner. Det er en viss frykt for at det 
kan bli fremmet et forslag på avlsrestriksjoner. Velger man å få mange valper på sin hund fordi man 
mener den er god, så er det viktig at disse valpene også blir fulgt opp i forhold til helse. 
 
Knut Persen ønsker at styret kommer til årsmøtet med konkrete hanner som må ut, og la resten 
være. 
Vedtak: Årsmøtets innspill tas til etterretning 
 
4-5 Statutter for klubbens fond: 
Hyttefondet og kompetansefondet: NBK's hovedstyre kan bestemme hvordan det skal forvaltes. 
Vedtak: Knut Persen vil fremsette forslag til endringer. Enstemmig vedtatt  
 
4-6 Endringer i klubbens lover- benkeforslag- Line Orlund 
Forslag om at det tar inn i lovene under paragraf 3-4 i fjerde strekpunkt: «Benkeforslag er ikke 
tillatt med mindre klubben står uten kandidater til ledige tillitsverv. I slike tilfeller kan årsmøtet 
foreslå og velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har 
vært fremmet på vanlig måte.» 
 
Argumenter mot: En slik regel kan medføre at man stemmer blankt med vilje, for så på årsmøtet å 
kunne fremme den kandidaten man egentlig vil ha. 
47 stemmer i salen, må være 24 for at forslaget skal passere. 
Vedtak: Vedtaket falt (mot 4 stemmer) 
 
4-7 Endringer i regler for årets utstillingsboxer 
Forslag til endringer i regler for årets utstillingsboxer «Er antall hunder 61 eller flere multipliseres 
poengsum med 4 osv oppover. Videre strykes setningen: Max poengsum på utstilling blir 21 
poeng» 
Forslaget falt mot 2 stemmer. 
 
Motforslag fra Knut Persen og Knut Brodal: «Forslag til at BIR og BIM skal telle likt uansett antall 
møtene boxere for å øke interessen for å stille mer i utkanten.» 
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Vedtak: Enstemmig vedtatt. Gjelder fra 1.1.2016.  
 
Poengskalaen på utstillinger blir derfor gjeldende fra 1.1.2016: 
 

BIR  10 
BIM     7 
2BHK/BTK    4 
3-     3 
4-      2 
CK-     1 

Øvrige regler for årets utstillingsboxer forblir uendret. De nye reglene skal offentliggjøres i årets 
siste nummer av Boxernytt. 
 
 

Det er kommet 200+ forhåndsstemmer, og det gis tillatelse til at Helge Fjeld og Tone Granli 
går ut og åpner konvoluttene og legger dem klar til telling. 

 
 
4-8 Avklaring i forhold til klubbens lover, paragraf 2-2-c,  
Forslag fra Line Orlund og Ørjan Moss: Medlemmer har fulle rettigheter i klubben, herunder både 
som forslagstiller og som valgbare kandidater i perioden fra årsskifte til ordinær betalingsfrist for 
kontingent (pt 31. januar) 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
4-9 Valg av ukedag for avholdelse av årsmøtet 
Det har vært litt diskusjon om hva som er den beste dagen å avholde årsmøtet, styret foreslår: 
Årsmøtet bør legges på den ukedagen der det er sannsynlig at flest mulig av klubbens utenbys 
medlemmer får anledning til å delta. Vedtak om tidspunkt for årsmøtet gjøres av styret senest 
31.11 året før møtet avholdes 
Forslag fra salen om å legge årsmøtet til en utstillingshelg for å få flere deltagere. 
Vedtak: Innsendt vedtak vedtatt (mot 5 stemmer) 
 
4-10 Endring av prokura for norsk boxerklubb –  
Forslaget innsendt av Tone Granli og Line Orlund om at leder og kasserer får rettigheter som 
prokurister i Norsk Boxerklubb . 
Vedtak: Vedtatt enstemmig 
 
 
Kersti Winger tok et oppgjør med mobbing og nettroll, noe som har vært meget synlig under 
denne valgkampen. Det er svært uheldig for klubben i helhet og rekrutteringen til verv i 
særdeleshet når kandidater kan henges ut og latterliggjøres på nettet pga egne meninger som 
kanskje ikke sammenfaller med andre medlemmer. Det må være takhøyde for oss alle, og vi må 
fremfor alt respektere hverandre selv om vi ikke alltid er enige. 
 

36 stemmeberettigede i salen når tellekorpset går ut. 
 
4-11 Medlemstall som legges til grunn for støtte til lokalavdelingene  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
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5 DRIFTS OG AKTIVITETSPLAN 
 
5-1 Rapportering handlingsplan 2014 
Tas til orientering 
 
5-2 forslag til handlingsplan 
Spørsmål om det ønskes at styret gjør noe annet-  evnt mer. 
Forslag tas til orientering 
 
 
6  BUDSJETT 2015 
 
Et stramt forslag til budsjettet er presentert. 
Vedtak: Oppsatte budsjettforslag enstemmig vedtatt 
 
 
 
7 VALG 
 
Valg: Valgkomiteen teller forhåndsstemmer og avlagte stemmer. 
Vedtak: Årsmøtet godtar et simpelt flertall ved avstemming 
 
 
Avstemning av kandidater til verv i hovedstyret: 
 
Nestleder hovedstyret for 2 år:        stemmer: 
Kersti Winger      94  
Ørjan Moss    134 - Valgt 
 
1 Styremedlem hovedstyret for 2 år: 
Sissel Bjørnli                                            90 
Kersti Winger                                          10 
Linda Acay                                             120 - Valgt 
 
2 Vararepresentanter til styret for 1 år: 
Nina Frafjord Søvdsnes     97 
Line B. Stålesen      91 
Lars Erik Bye    108 - Valgt 
Linda Acay       16 
Solveig Sandgren   105 - Valgt 
 
Valgkomite 2 år: 
Anette Monsøy      95 - Valgt 
Sissel Bjørnli       76 
 
Vararepresentant til valgkomite: 
Tore Halvorsen   166 – Valgt 
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Revisor 
Veel Karlsen & Co ANS  173 - Valgt 
 
 
Ved dette valget ble 232 stemmer avgitt, 7 ble forkastet. 
 
 
Referat: Kersti Winger 
 
 
 
 
 
 
Korrekt referat bekreftes: 
 
 

 
Aud Perly Undheim       Wenche Eikeseth 


