Styremøte 25. oktober 2015
Saksnummer settes fortløpende – nummeret følger saken fra møte til møte. Første styremøte i en
styreperiode starter på 1.
Faste poster:
A) Godkjenning av saksliste
Godkjent
B) Medlemsutvikling
Det er nå 831 betalende medlemmer og vi har fått inn 301 100 kroner. Dette betyr at vi er over
budsjett. Vi håper fortsatt det kommer inn flere medlemmer og oppfattet at de tillitsvalgte så
utfordringene vi har og vil bidra.
Saker behandlet på møtet:
Sak 42 - Bruk av BSI på klubbens utstillinger
Klubben har mottatt uttalelse fra dommere som har dømt boxere på NKKs utstillinger i forhold til
rasespesifikke dommeranvisninger.
Sak 29 - Mandat rasekompendium
Styret diskuterer mandat for gruppen som skal jobbe med utarbeidelse av nytt rasekompendium.
Mandat diskuteres videre på senere møte. Styret diskuterer også hvem som skal sitte i en slik
gruppe.
Sak 43 - Utstillinger 2017
Med bakgrunn i diskusjon i styret og diskusjon på samarbeidskonferansen blir styret enige om å øke
antall utstillinger noe i 2017.
Midt – 5 utstillinger + NKK og NBK
Vest – 9 utstillinger + NKK og NBK
Nord – 8 utstillinger + NKK og NBK
Sør – 5 utstillinger + NKK og NBK
Øst – 7 utstillinger + NKK og NBK
Sak 44 – årsmøte 2016
Styret diskuterer årsmøte 2016. Vi er enige om at vi leier velhuset Smia ved Smedstua borettslag.
Dette ligger 25 meter fra busstopp med buss fra Gardermoen, 10 minutter fra Haugenstua togstasjon
og 10 minutter fra t-banen (Rommen stasjon). Det er noe begrenset med parkeringsplasser og det
må vi være tydelige på når vi inviterer. Det er fullt kjøkken på velhuset og det der derfor mulig å
arrangere middag etter årsmøtet dersom man ønsker dette.
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Sak 7 - Utstillinger 2015 – Europavinnerutstillingen 4. september
Styret har diskutert både med NKK og innad i styret om det er naturlig å inkludere Europavinner
(EDS) i konkurransen om årets utstillingsboxer. Ettersom EDS arrangeres etter helt andre regler enn
en ordinær utstilling, er vi enige om at det ikke er mulig å inkludere denne utstillingen – selv om
den er arrangert av NKK. Styret er enige om at vi hedrer vinner av EDS utstillingen i BN.
Sak 41 - Felles raseseminar
Styret diskuterer raseseminaret og er svært fornøyde med planene så langt.
Oppfølging:
Søke NKK om sentral registrering av doppler
Brev fra den tyske boxerklubben vedr. ”hvite boxere”
Stumphaleboxer i stamtavlen og betydningen for Tyskland oppfattelse av renraset hund
Ringstørrelse – henvendelse til NKK
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