
Styremøte 30. september 2015 
 
Saksnummer settes fortløpende – nummeret følger saken fra møte til møte.  Første styremøte i 
en styreperiode starter på 1. 
 
Til stede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Henning Lund, Lars Erik Bye 
 
Faste poster: 
 

A) Godkjenning av saksliste  
Sakslisten godkjennes 
 

B) Medlemsutvikling 
Pr dags date er det 818 betalende medlemmer. Dermed mangler det bare 1400 
kr for å nå budsjettmålet. Dette er positivt med tanke å at de fleste klubbene 
sliter med medlemssvikt. 
 

C)  Økonomi  
   Gjennomgang av regnskap opp mot budsjett – prognose for 2015 

   Det ligger an til at klubben får et regnskap med underskudd. Det er nødvendig 
å gjøre noen endringer neste år.  

 
Saker som er avgjort siden forrige møte: 
Sak 17 - Innføring av krav om doppler – oppstartstidspunkt. 
  Oppstartstidspunktet settes til 1, mars 2016 
 
Vedtakssak(er):  
Sak 7 Utstillinger 2015 – Europavinnerutstillingen 4. september  
 - i forhold til årets utstillingsboxer 
 

 Selv om styret mener at EDS prinsipielt bør være med i beregningen av årets 
utstillingsboxer på lik linje med andre NKK-utstillinger, ser vi at dette blir 
vanskelig. På EDS ble hundene plassert på en måte som ikke stemmer med 
poengberegningsmåten som er gitt i statuttene for årets boxer. Det ble ikke 
plassert noen beste hannhund- eller tispeklasse, og det ble ikke utdelt CK 
utover de hundene som fikk cert og reservecert. Hvis EDS skal telle med, må 
man gi poeng etter skjønn. Det mener styret blir feil, og vedtar at EDS ikke 
skal telle med i denne konkurransen.  

 
Sak 28 Samarbeidskonferanse 
   

 Det er gledelig stor oppslutning om samarbeidskonferansen blant klubbens 
tillitsvalgte. Styret diskuterte innhold og program. 

 
 
 
 
 
 
 



Sak 29 Rasekompendium 
 

 Styret diskuterte sammensetning av en gruppe som skal jobbe med nytt 
rasekompendium. Til neste styremøte skal vi utarbeide et rammeverk med 
mandat til gruppa og formål med dette arbeidet. 

 
Sak 32  Årsmøte 2016 
 

 Lovene sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Imidlertid ligger 
påsken slik at vi da måtte ha hatt årsmøtet 12-13 mars, og da ville det ikke 
være mulig å få årsmøtepapirene ferdig i tide. Årsmøtet legges derfor til 2. 
april.  

 
Sak 37 Planer 2016 
 
  To viktige saker i 2016 vil være 

- Fortsette med og gjøre ferdig arbeidet med rasekompendium 
- Det er nå nok penger i helsefondet, så spondyloseprosjektet startes 

opp i løpet av året. Formålet er å få mer kunnskap om hvordan 
spondylose utvikler seg over tid.  

 
Sak 38 Konfidensiell sak 3 
 
  Klagesak fra Henning Lund og Anne Lovise Dirdal på Per Frey 
 

 Vedtak: Hovedstyret ilegger Per Frey en klubbintern reaksjon i henhold til par 
7.3 i NKKs lover. Han utestenges fra NBKs aktiviteter i ett år f.o.m. 1. oktober 
2015. Saken oversendes til NKK med forespørsel om også å utestenge ham fra 
NKKs arrangementer. 

 
   
Sak 39  Stumphaleboxer i stamtavlen og betydningen for Tyskland oppfattelse av renraset 

hund 
  
BIS ved åres tyske Jahressiegerutstilling var en britisk hund som på morssiden 
stammer fra Bruce Cattanachs stumphaleboxere. Dette har fått den tyske 
boxerklubben til å uttale at denne hunden ikke kan ansees for å være en 
renraset boxer, til tross for at den er registrert som sådan hos The Kennel Club, 
og at ingen avkom eller etterkommere etter denne hunden kan registreres i den 
tyske stamboken.  

 
 Det finnes mange renrasede boxere i Norge med samme typen avstamning, og 
dette vedtaket kan potensielt og prinsipielt ha betydning for disse hundene. 
NBK må derfor vurdere å ta opp dette med den tyske boxerklubben. I første 
omgang retter vi en henvendelse til NKK med spørsmål om hvordan de ser på 
lovgrunnlaget for at en klubb innenfor FCI-systemet stempler hunder som 
blandingshunder når de er registrert som boxere i en annen FCI-klubb eller 
samarbeidende klubb. 

 
 



 
Sak 40 Ringstørrelse – henvendelse til NKK 
  

 Ringene på NKKs utstillinger er ofte for små til at en rase som er såpass stor 
som vår kan få vist bevegelsene sine ordentlig. Anatomi og konstruksjon er 
viktig for rasens funksjon og helse. Styret vedtok å rette en henvendelse til 
NKK med anmodning om å sørge for tilstrekkelig store ringer. 

 
Oppfølging: 
Søke NKK om sentral registrering av doppler. 
 
 
Brev fra den tyske boxerklubben vedr. ”hvite boxere” 
 
 


