Referat fra styremøte 4. juni 2015
Tilstede: Line Orlund, Henning Lund, Tone Granli, Lars Erik Bye, Solveig Sandgren (Skype),
Linda Acay (Skype) og Ørjan Moss (telefon).
Faste poster:
Godkjenning av saksliste
Den fremlagte sakslisten godkjennes
Medlemsutvikling
Det er 784 medlemmer som har betalt kontingent per 3. juni. Dette ligger noe over tallene fra 2014.
Vi vurderer at det er sannsynlig at vi vil nå årets mål om rundt 825 medlemer (300 000 i
medlemskontingent)
Økonomi
Vi har fått den første kvartalsrapporten fra regnskapsbyrået. Vi går gjennom resultatrapporten så
langt og diskuterer noen poster. Vi konstaterer at vi har god kontroll og at selv om det er et svært
stramt budsjett, ser vi ut til å klare å holde oss innenfor rammene.

Saker som er avgjort siden forrige møte:
Sak 13 - Oppdrettere som søker etter forvert – krav til kjent helsestatus for foreldre til valp
Denne saken har vært diskutert tidligere, men styret fattet ikke noe formelt vedtak i forrige runde.
Det er enighet i styret om at oppdrettere som ønsker å søke etter forverter til sine hunder, kun har
anledning til dette dersom valpen ville blitt formidlet av klubben for salg.
Vedtakssak(er):
Sak 8 - Sak/innspill fra deltakerne på seminar om avl og oppdrett
Oppdretterseminaret laget et dokument med oppsummering og forslag til videre arbeid. Styret går
gjennom dokumentet og ser at det er mange gode forslag. Styret tar oppsummeringen til orientering
og tar den med i arbeidet med fremtidige seminarer både for oppdrettere og andre.
Sak 14 - Forslag om å lage og trykke en fotokalender – forslag fra Bengt Tore Gullhav
Styret diskuterer det innkomne forslaget. Vi ser at forslagsstiller har god erfaring med forokalendre
i andre sammenhenger, men ser samtidig at det ikke er helt overførbart til en hundeklubb. Vi mener
det er større interesse for å ha en kalender med flotte landskapsbilder på veggen enn det er av
interesse å kjøpe en kalender med andres boxere. Styret ser heller ikke at vi har en økonomi i
klubben som åpner for å kunne gi en garanti tilsvarende det som er nødvendig for å trykke opp
kalendre. Styret vedtar å ikke gå videre med forslaget om å lage en boxerkalender.
Sak 15 - Forslag om endring av regler for avkomstgransking
Det er kommet inn forslag om å endre reglene for avkomsgransing. Det stilles spørsmål ved om
dagens krav om andel avkom som skal være stilt på utstilling er for høyt. Styret diskuterer saken og
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konkluderer med at vi ikke endrer reglene da vi ser det som viktig at oppdretter som tenker å bruke
en hund i avl som kommer inn under regler om avkomstgransking også har innsikt i hva hunden
produserer eksteriøsmessig. Styret vedtar å ikke endre reglene.
Sak 16 - Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet
Styret går gjennom protokollen/referatet fra årsmøtet og noterer punkter vi må ta tak i. Protokollen
oversendes webmaster for publisering på nett og til redaktør av BN for publisering der.
Sak 17 - Innføring av krav om doppler
Autoriserte doppleravlesere er nå på plass. Det mangler fortsatt avleser på permanent basis i nord,
men de autoriserte veterinærene har sagt seg villige til å reise opp flere ganger i året for å tilby
undersøkelsen også der. Styret legger til grunn for saken videre at det tilbys doppler i nord
minimum to ganger i året.
Det er enighet om at man skal innføre doppler som et krav for avl, men det fremkommer også at det
er ulik oppfatning av hvem det er naturlig å innføre det for på hvilket tidspunkt. Saken konkluderes
i møte, men rett i etterkant kommer det frem at det er opplysninger i saken som ikke har vært del av
diskusjonen og som burde vært med. Styret vedtar derfor å invitere avlsrådets leder til neste
styremøte for å belyse områder vi ser ikke har vært tilstrekkelig fremme. Saken videreføres til neste
møte.
Sak 18 - Søke NKK om sentral registrering av doppler
For å få registrert et helseresultat i DogWeb, kreves det at avlesing er standardisert og at NKK
aksepterer at det er gjort på en faglig tilfredsstillende måte.
Lørdag 11. april var det eksaminasjon av de veterinærene i NVFK (Norsk Forening for Veterinær
Kardiologi) som hadde meldt sin interesse for å være med som screenere for arvelige hjertelidelser
hos hund. Elleve kandidater hadde oppfylt forhåndskriteriene (krav til utstyr og utdannelse) og
møtte opp til eksaminasjon i Oslo. Eksaminator fra Sverige var Anna Tidholm, Diplomat i
kardiologi, spesialist i smådyrmedisin og kardiologi. Gledelig nok besto alle kandidatene, og vi kan
derfor glede oss over å ha 11 godt kvalifiserte og dyktige kardiologer som kan utføre
dopplerundersøkelse på våre boxere:
 Per Jørgen Engum, Stjørdal Dyreklinikk, Stjørdal
 Vivi Hjelseth, Dyreklinikken Bergen Vest, Loddefjord
 Thomas Øyo, AniCura Dyresykehuset Bergen Sør Rådal
 Pål Skagseth, Smådyrklinikken i Haugesund, Haugesund
 Gunhild Ørn, Stavanger Smådyrklinikk, Stavanger
 Inge Engeland, AniCura Dyreklinikken Telemark, Gvarv
 Anne-Lise Tallås, Evidensia Oslo Dyresykehus, Oslo
 Liva Vatne, Groruddalen Dyreklinikk, Oslo
 Katarina Storli, Evidensia Lørenskog Dyreklinikk, Lørenskog
 Halldor Skålnes, AniCura Jeløy Dyreklinikk, Moss
 Martine Lund Ziener, Fredrikstad Dyrehospital, Fredrikstad
Slik styret ser det, er den autorisasjonsordningen som nå er gjort både grundig og på et høyt
veterinærfaglig nivå. Med dette som bakgrunn vedtar styret å søke NKK om å få registrert doppler
som offisiell avlesing i DogWeb.

Sak 19 - PetPulse – skal vi oppfordre medlemmer til å bruke dette?
Styret har fått en henvendelse fra PetPulse. PetPulse er en app for hundeeiere som den enkelte selv
bestemmer seg for om de vil laste ned/benytte. I appen kan man legge inn all relevant
informasonom sin hund. De tilbyr NBK mulighet til å legge inn varsler/påminnelser som sendes de
som har registrert seg som boxereiere, mot at vi har en annonse for PetPulse på våre nettsider.
Styret ser at det kan være en stor fordel å kunne nå de som har registrert seg som boxereiere, med
målrettet informasjon. Vi vedtar at vi legger ut informasjon om PetPulse på våre nettsider.

Sak 20 - Henvendelse fra Bruce Cattanach
Bruce Cattanch har rettet en henvendelse til Norsk Boxerklubb der har ber om at vi samarbeider om
tiltak for å begrense spredning av kronisk nyresvikt (JKD). Vi ser at Cattanach har arbeidet med
dette lenge og er enige om at vi tilbyr ham bistand innenfor det vedtaket vi allerede har for
oppfølging av kronisk nyresvikt. Vi vil sørge for at han vet hva vi har vedtatt vedr. listeføring og at
det vi kan bidra med dermed er å oppfordre til bl.a. å sende inn stamtavler.

Sak 21 - Forslag om felles-spesial og valpeshow i feb. 2016. Fra Oslo og Akershus
Oslo og Akershus har leid Drammen Hundepark helgen 13. og 14. februar 2016. De foreslår et
samarbeid med dobbelt rasespesial og valpesow for alle raser denne helgen. Dette som en erstatning
for vinterutstilingen.
Det vil koste ca. 5000 kroner å leie hallen hele helgen. Oslo ogo Akershus har flere som kan stille
opp å hjelpe til, men de trenger bistand til alt praktisk med katalog, PM, valg av dommer m.m.
Styret diskuterer saken om mener det er en god i de å arrangere en dobbelt rasespesial + valpshow
for alle raser denne helgen. Vi gir beskjed til Oslo og Akershus om at vi gjerne vil samarbeide med
dem om denne utstillingen og søker også NKK om å få arrangere to ekstra utstillinger.
Sak 22 - Taushetserklæring for å bruke DogWeb – sak fra NKK
Det er kommet et krav fra NKK om at alle som skal ha tilgang til DogWeb som representanter for
klubben må lese og signere en avtale. Vi er enige om at vi sender ut skjema til de som skal ha
tilgang. Disse får beskjed om at skjemaene må returneres til klubben innen 1. juli. Line sørger så for
at NKK får informasjon om at vi har innhentet underskrifter og hun tar også ansvar for å skifte
passord og informere den enkelte om nytt passord når skjema sendes inn.
Sak 23 - PC utfordring for avlsrådet
Cecilie får ny PC fra sin arbeidsgiver og det vil ikke være mulig å lagre NBK dokumenter på denne.
Styret diskuterer om vi skal kjøpe inn en PC til avlsrådet, men kommer frem til at vi ikke har
økonomi til dette nå. Tone har en eldre PC som fortsatt fungerer men som hun ikke bruker. Denne
tilbys rådet som en midlertidig løsning,
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Sak 24 - Utstillinger 2016
Siste frist for endringer, godkjenninger og avvisninger er nå forbi. Line informerer om at det er en
klubb som har invitert oss og som vi har takket ja til, som likevel ikke har lagt oss til i Arra. Det er
også klart at en utstilling vi har takket ja til i Kristiansand, likevel ikke vil avholdesfordi
arrangerende klubb har kommet i en økonomisk situasjon der arrangementet ikke lar seg
gjennomføre.
Jfr. vedtak i forrige sak, avventer vi svar fra NKK vedr. spesialutstillinger i februar. Når dette er
avklart, og vi har fått en avklaring på utstillingen i Østfold, publiserer vi oversikt over utstillinger
boxer kan delta på i 2016.
Med unntak av Hordaland ser det ut til å være god oppslutning rundt spesialutstillingene i år. Når
det gjelder deltakelse på andre klubbers utstillinger ser det imidlertid ikke ut til at redusjon i antall
utstillinger ser ut til å ha økt deltakelsen per utstilling. Vi blir enige om at vi går ut å ber om innspill
på antall utstillinger fra klubbens medlemmer og at vi også setter det opp som en diskusjonssak på
samarbeidskonferansen.

Orienteringssak(er):
Tidligere leder og redaktør av Boxernytt Anna Skråstad døde 12. mai. Styret sendte krans til
bisettelsen og skrev også minneord og takk til familien på vegne av klubben. Det publiseres også
minneord i Boxernytt.
Diskusjonssak(er):
Alternativ avvikling av årsmøtet, utstilling og eventuelle stevner. Styret diskuterte om man skal ta
sikte på å arrangere et arrangement over flere dager, muligens med årsmøtet som en del av
arrangementet. Dette ble diskutert, men vi er enige om at vi tenker mer på det og tar opp
diskusjonen etter sommeren.
Oppfølging:
Raseseminar/samarbeidskonferanse. Tone legger frem tilbud som er innhentet fra hoteller i området
rundt Gardermoen. Vi har sjekket Messa og de har dessverre ikke ledig den aktuelle helgen. Vi blir
enige om å bestille samme hotell som i 2015. De har det beste tilbudet når vi ser på mat, overnatting
og konferanse. Vi sender ut forhåndsvarsel om arrangementet til klubbens tillitsvalgte i løpet av
sommeren og legger ut informason på nettsidene med varsel om datoer. Vi snakker også om
aktuelle foredragsholdere og jobber videre med dette gjennom sommeren.
Vi er enige om at vi inviterer Knut Brodal til neste møte. Line sender invitasjon.

