Styremøte 9. mai 2016 kl. 17.30
Til stede:
Line, Solveig Strand, Cecilie, Ørjan (Skype), Solveig Sandgren (Skype), Linda (Skype), Jan Vidar
(Skype).
Referent: Inger Beate (Skype)
Faste poster:
Godkjenning av referat fra forrige møte.
Referat godkjent.
A) Godkjenning av saksliste - OK
B) Medlemsutvikling – 711 betalende medlemmer, vi ligger litt under fjoråret. Vi mangler
44 500 for å nå budsjett på medlemskontigent, det mangler da 98 betalende medlemmer for å nå
dette målet. Dette kan ha en sammenheng med når NKK sender ut purringer, da andrepurring
ikke er sendt ut enda. Vedtak: Styret tar saken til orientering.
C) Økonomi - Regnskapsrapport for første kvartal: Boxerseminaret gikk med 1115,- i overskudd.
Vi ligger 65 000 under det vi har budsjettert med i inntekter. Medlemskontigenten er største
posten her. Det er kjøpt inn premier i forbindelse med årsmøtet. Flere skylder penger, fakturaer
er sendt ut.

Vedtakssak(er):
Sak 3 Ekstraordinært årsmøte 2016
Dette må utsettes til 23/6 - 2016, da Boxernytt er forsinket og dermed ikke når ut til medlemmene i
rett tid.
Sak 4
Verv, råd og utvalg
Wenche Nilsen vil gjerne være med i brukshundrådet. Man vil gjerne utvide brukshundrådet med en
person, styret har diskutert aktuelle kandidater, Cecilie vil spørre disse. Jan Vidar Bakker er innstilt
som sponsoransvarlig. Cecilie fungerer som leder i avlsrådet inntil videre. Linda Acay innstilles
som kasserer. Forslag: Spørsmål til regnskapet på årsmøtet må stilles i forkant av møtet.
Sak 13 Søknad til NKK om oppheving av avlssperre på boxere med mer enn 1/3 hvitt.
I tråd med årsmøtevedtak skal det sendes inn søknad til NKK om å oppheve avlssperren på hvit
boxer. Det presiseres at formålet med dette ikke er å produsere flere hvite boxere, men å utvide
avlsmaterialet. Ved å fjerne avslssperren åpner man også for å registrere de boxerne som i dag er
født, men ikke registrert.
“Endring av retningslinjene dersom vi får opphevet registreringsforbud på boxere med mer enn 1/3
hvitt. Under Krav til avlsdyr, nytt punkt 7 (påfølgende punkter får nytt nummer):
7. Dersom oppdretter velger å bruke en boxer med mer enn 1/3 hvitt
(genetisk swsw) i avl, skal den kun kombineres med en partner som er fullfarget og uten det
hvite genet (genetisk SS) slik at det ikke blir født hvite valper i kullet.”

Andre anbefalinger:
Det anbefales at man kombinerer avlsdyr på en slik måte at det ikke fødes hvite valper i kullet.

Sak 14 Sted og dato for årsmøtet 2017
Tas i Facebookgruppa fordi Line skal sjekke Messa og tilgjengelighet.
Sak 15 Handlingsplan, fordeling av oppgaver
Gjennomføring av Boxerseminar – OK
Pådriver for deltakelse på nordisk avlsrådsmøte- avlsrådet er ansvarlig, Cecilie.
Sette i gang spondyloseprosjekt – avlsrådet – Line er pådriver.
Sette i gang arbeidet med rasekompendium – ledere av styret, avlsrådet og utstillingsrådet.
Nyresvikt, hjertelidelser og andre lidelser – Solveig Strand er ansvarlig fra styret, avlsrådet gjør
jobben.
Gjennomføre figurantkurs – Ørjan er ansvarlig for dette.
Bistå lokalavdelinger og kontaktområder med brukshundstevner – Ørjan.
Gjennomføre samarbeidskonferansen – hovedstyret. Cecilie og Line fordeler oppgaver seg i
mellom.
Se på alternativer for trykking boxernytt – Redaksjonen. Linda er representant fra styret.
Oppdatere vinnerdata på nettsidene - Solveig Sandgren er ansvarlig fra styret.
Delta på Atibox sitt årsmøte – Cecilie representerer styret.
Sak 16 Saker vedtatt på årsmøtet – fordeling av oppgaver
Oppheving av avlssperre – se sak 13
Godkjenning av ny lovmal, frist for årsmøte – Line og Inger Beate tar dette.
Økonomisk støtte til adelingene – endret til kan ”kan søkes om” fra 2017.
Det lages en vedtaksprotokoll – dette blir Lines sommerjobb.
Sak 17 Medlemsregisteret – informasjon på avveie
Ut fra en diskusjon på Facebookgruppa ”Boxer uten munnkurv”, har medlemmer stilt spørsmål om
medlemslistene er på avveie. Det gamle styret konkluderer med at tilstrekkelig arbeid er gjort i
etterkant av hendelsen med tanke på sikkerhet på nett. Passord skal endres hver gang et styre
endres.
Sak 18 Valpeshow og Matchshow – forslag fra Cecilia Sundberg
Dette i forbindelse med vinterustillingen i Drammen Hundepark andre helgen i februar 2017. Styret
støtter dette initiativet. Dette må eventuelt modifiseres i henhold til halleie.
Sak 19 Årsvinnerutstillingen
Vi mangler skriver, vi spør etter det på Facebook. Hittil er det 40 påmeldte hunder.
Sak 20 Profileringsartikler for salg
Jan Vidar og Inger Beate prøver å utarbeide en avtale for dette. Målet er å få til en kleskolleksjon.
Sak 21 Høringer fra NKK
Jan Vidar tar ansvar for koordinering og sørger for at folk leser gjennom de ulike skjemaene fra
NKK. Brukshundrådet må se på endringene for Kåringsprøven før 1.juli.

Sak 22 Nye dommerelever for Boxer fra NKK
Styret vedtar at slike anmodninger behandles fortløpende, våre spesialdommere blir også involvert.
Sak 23 Atibox – mandat til General Assembly
Cecilie drar på Atibox, hvor hun blant annet skal holde et foredrag om hvite boxere.

Diskusjonssak(er):
Hvordan øke medlemstallet?
Forslag - alle som kjøper ny valp får første medlemsåret i valpeprisen. NKK må anmodes om dette.
Boxer Uten Munnkurv er en fin arena for rekruttering. Vi diskuterer dette videre i gruppa.
Andre forslag fra idegruppa
Fotokonkurranse. Diskuteres videre i gruppa.
Orienteringssak(er):
Nytt fra avdelingene
Ørjan Moss tar ansvar for avdeling Hordalands terminfestede arrangement i juni.
Siden hele styret har trukket seg, tar hovedstyret over ansvaret for driften i avdelingen, og vil - så
sant det ikke blir valgt et interimstyre - ta ansvar for de terminfestede arrangementene til høsten:
RIK-prøve 1. oktober
MH test 15. oktober
Telemark er i gang med nytt styre. O/A har høy aktivitet. Agder har mye aktivitet, Buskerud er i
oppstartsfasen. Vestfold og Østfold er aktive.

Eventuelt:
Styret har gjennomgått status for ekstraordinært årsmøte.
Jan Vidar lager en sak på Facebookkutyme.

