
Referat fra årsmøtet 2016 i Norsk Boxerklubb

lørdag 2. april 2016 pô Scandic Gardermoen Hotell fra kl 10.00 til kl 20.00

Utdeling av hederspriser foretatt tør ordinæri årsmøte.

Fra styret møtte: line Odund, Henning Lund, Tone Granli. rjan Moss og linda Acay

Det møtte tolalt 96 stemmeberettigede medlemmer, 36 av disse hadde ikke torhåndsstemt.
Kirsten Svendsen, representant for Norsk Kennel Klub var tilstede under årsmøtet,

1) Dagsarden

I- [Godkjenne innkallingen
Innkallingen godkjent

1-2. Valg av møteleder
Elin Lundby valgt

1-3. Forretningsarden
Forslag vedtatt, med endring om at blanke stemmer skal telle5.

1-4. Reterenter: Anne Lovise Dirdal, Linda Acoy
I -5. Protokollunderskrift: Jane Øvereng og Kersti Winger

- 6. Tellekarps:
Gunn Moss. Hege øvereng, Erik Rognli. Knut Brodal. Hege Dundas og Mikkel Govenius

2) Styrets årsberetning

2- 1. Ledelse, råd og utvalg.
Line Orlund gjennomgikk årsberetningen. Klubben har fem lokale avdelinger, Oslo og
Akershus. Østfold. Hordaland. Trøndelag og Nordland. Klubben har nå
kontoktpersoner i alle lakolområdene. Endringer i råd og utvalg bel redegjort for.
Ingen kommentar til beretringen.

2-2. Medlemstal.
Ingen kommenlarer til dette.

2-3. Styrets virksomhel.
Kommentarer til det nye spondyloseprosjektet. Ett startet i 2010, veterinær Kristin
Steinmoen Halle redegjorde far dette. Hun ønsker seg flere valper til undersøkelse. En
av de tilstedeværende oppdretterne anbefaler oppdrettere å oppfordre
valpekjøpere å sende valper til Halle for undersøkelse. Line Orlund opplyser at klubben
ønsker å støtte dette økonomisk. Vetednær Cecilie Strømstad forteller om det nye
spondyloseprosjektet; undersøkelse av rygger på triske eldre boxere. Mange er rcntget
men de fleste 20 måneder gamle eller yngre. Målet er å finne ut hvordan den
normale tilstanden er på ryggen til eldre boere. Boxere som skal være med på
prosjektet må være røntget tidligere sk at man har noe å sammenligne med. line
Orlund legger til at dette er et somarbeidsprosjekt med NKK som klubben er godt
fomøyd med. Det stilles spørsmål om status endres i Dagweb dersom statusen endres.
Cecilie Strømstad svarer at statusen ikke vil bli endret.



2-4. økonomi.
Knut Persen stUte spørsmål til regnskapet og om notene og ønsker seg en annen
revisor. Persen hør spørsmål fl bolonsen, hvordan han kan se pengene som står på
helsekontoen. Tas til etterretning.

2- 5. Avlsrådet.
Det bør tydeliggjøres bedre at det avlsrådet jobber med er kontinuerhg arbeid med
RAS.

Dappler er et frivillig tilbud. Godkjente avlesere reiser rundt i landet for å titby
hjerteundersøkelsen. Klubben ønsker et samarbeid med de som har behov for
undersøkelse. Cecilie Strømstod vil opplyse om når godkjente ovlesere er på
Farskjelfige steder i landet. Klubben overvåker i forhold til avlskrav.

Det har vært jobbet mye i forhald til nyrer. Klubben har en liste over hunder sam er
nyresyke. Eiere og oppdrettere som her behov for å vite delte. v $6 vite det. Eiere av
kullsøsken og foreldredyr med nyresvikt får beskjed om dette. Det er registrert 41 tilfelle
av nyresvikt i perioden 2001 til 2014. i forbindelse med arbeidet med â komme til bunns
i årsaken til kronisk nyresvikt hos boxer, jobbes det på tvers av landegrensene. Frode
Lyngås ved Veterinærhøyskolen, NMBU, ønsker blodprøver også f ro friske hunder for å
kunne finne DNA’et som gir kronisk nyresvikt. Det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke
klubben kan ofientliggjøre hvilke dyr som er nyresyke slik at man kan unngå å bruke
disse i avl. Line Odund svarer at det var en veldig vanskelig avgjørelse à ta for styret.
Noen oppdrettere ønsker at dette skal være hell åpent, mens andre mener dette ikke
er så start problem som noen vil ha det til. Klubben har en liste. line Odund oppfordrer
alle til å sette nyresyke dyr på denne listen.
Det ble stilt spørsmål om det samarbeides med Sverige. Cecilie Strømstad svarie at
det samarbeides. Når det kommer tilfelle av nyresvikt i ett land som berører hunder i
andre land så meldes det til avlsrâdet idet aktuelle landet.

Marit Andersen ha spurt Marianne Langelond om vi er strengere i avlesning av
spondylase enn før. Marianne Langeland svarte at bildekvaliteten i dag er bedre og
at vi derfor får flere tilfelle enn tidligere. Vedrørende brudd på retningslinjer angående
spondylose så presenterte Cecilie Strømstad, og gjarde rede for, et spondyloseresultat
p6 en fire år gammel hund.

2-6. Brukshundrådet.
Berømmes for god innsats i 2015.

2-7. Boxernytt.
Samme redaksjon som 12014. Vi er stolte og fornøyde av Boxernytt

2-8. Nettsidene.
Det er begynt et ryddearbeid. Arkivering av det gamle sikres og det legges ut nytt.
Reidun Grötz ytret ønske om at de viktigste sakene får ligge øverst så lenge som mulig.

2-9. Utstillingsrådet.
Slyret justerte litt på antall utstillinger, det er økt etter tilbakemelding fra
lokatområdene om at det ble for få utstillinger. Knut Andersen ønsker seg to dagers
utstilling (Vinterutstillingen)

2- 10. Lokal aktivitet.
Line Orlund redegjorde tor aktivitet i lokale avdelinger. Styret tokker lokale avdelinger
tor all innsatsen de har lagt ned i aktivisering av boxere og eiere i 2015. Hun synes det
er veldig hyggelig å kunne synliggjøre det i årsberetningen. Et medlem sier det må
være regler knyttet til økonomiske midler tilhørende lokalavdelinger som ikke har vært
aktive på en stund.



Knut Persen fremmet forslag om at de økonomiske midlene blir satt tilside for
avdelingen i fem år. Forslaget ble latt til etterretning.

3) Revisors beretning
Tatt til etterretning.

4) Saker

4 - 1. Kontingent.
Styret foreslår at kontingenten stâr i bero. Forslag vedtatt enstemmig.

4 - 2. Godkjenning av lokalavdelinger.
Vedtatt enstemmig nedleggelse av Rogaland i 2012. Opprettelse av Nordland 2015
vedtott enstemmig. Telemark godkjent som lokalovdeling enstemmig.

4 - 3. Oppheving av avlssperre — hvit boxer.
Avlsrådels leder, Cecilie Strømstad, gjorde rede for bakgrunnen for styrets forslag om å
søke om å få opphevet avlssperren pà hvite boxere. Det kom spørsmål fra solen om
konsekvensene av à bruke hvite boxere i cvi. Cecilie Strømstad svarte på disse
spørsmålene med utgangspunkt i genetikken. En engasjert diskusjon fulgte.
VALG: 97 stemmebereltigede i solen. Del må altså være minimum 49 stemmer Tor å få
flertoll. Forslag til vedtak: NBK ber Norsk Kennel Klub om å oppheve avissperren på
hvile boxere. Det var 32 stemmer imot og torslagel ble vedtatt.
Line Orlunds forslag om vedtak: Dersom Norsk Kennel Klub godkjenner å oppheve
avlssperren på hvite boxere anmoder årsmøtet styret om at styret i retningslinjene for
avl og oppdrett iverksetter tiltok for å bidra til at det ikke gjøres kombinasjoner som
øker andelen hvite boxere. Vedtatt

4 4-Endringer i klubbens lover — tidspunkt for årsmøte.
Tidspunkt for årsmøte vedtatt endret III innen 30.apfil med mer enn 2/3 flertall.
(Prøveavstemming 82 stemmer. tellekocps på 6 stykker ute. 5 stemte imot) Skal sjekkes
med Norsk Kennel klub om det må søkes om denne endringen, og eventuelt søkes.

4-5. Rulleringsardning for utstiLling, dommerorden.
Primært forslag vedtatt med 42 stemmer. 94 stemmeberettigede i salen. Den tidligere
rulleringsordningen oppheves.
Forslag fra Arne Johan Haugen om tillegg til vedtak: Det prioriteres dommere fra ECI
land, eventuelt gå ut fra ATIBOX listen. Vedtatt.

4 - 6. Statutter — Knut Persen
Hyltefondet.
Foreslått avviklet. Enstemmig vedtatt.
Det som står på hyttetondet oveiføres l00.00D,00 til helsefondet og resten til annen
kapital. Ikke vedtatt. Forslag om å overføre midler så helsefondet blir 150.000.00 fra
hyttefondet til helsefondet og resten til øvrig kapital fra Knut Andersen. Vedtatt
Forskning og helsefond.
Formål vedtatt, avsetning vedlatt uten moksgrense og minst 5% bruk av fondet.
fllleggsforslag tro Cecilie Strømstad: NKK eller NVH tiltøyes Torskningen/bekjempelsen
skal foregå i samarbeid med relevant fagmiljW . Vedtatt. Skal på høyrentekonto. med
egen kanlo i regnskapet.
Kompetansefondet.
Formål avsetning minst 5% og bruk av fondet vedtatt.

4-7. Forslag Ukestilling i Norsk Boxerklubb
Per Frey har forslag om en kjønnsfordeling på 60/40 i råd og utvalg
Enstemmig vedtatt



4-8. Forslag økonomisk støtte — Per Frey
Endret til «kan søke om»
Vedtatt

4—9. Brukshundkrav - Kristin Pedersen mil.
Forslag 1 brukskrav til utdeling av cert.
Brukskrov Et av følgende krav oppfylt:

• Opprykk tro klasse D tO C —brukshundprøve nordisk program
• Bestått NKKs kådngsprøve
• Opprykk fra kl I til 2 RIK bruksprøve (RSP eller RRPI
• Bestått IPO
• BeståftSchH i
• BeståttsL 1
• B-godkjent redningshund

Forslag falt.

Forslag 2 Tilleggskrav Ull oppnåelse av champianat.
Brukskrav. Et av følgende krav oppfylt:

• Opprykk fra klasse D til C — brukshundprøve nordisk program
• Bestått NKKs kårfngsprøve
• Opprykk tro kl i lit 2 RIK bruksprøve jRSP eller RRP)
• Bestått IPO
• Bestått SchH i
• Bestått SL I
• B-godkjent redningshund

Forslag Ialt.

Det var en diskusjon med sterke meninger og argument i både fovør og disfovor av
forslaget.

4—10. Spørsmål til Norsk Baxerklubbs styre fra Per Frey.
1) Arsmøtevedlok: Det lages en vedtoksprotokoll der styret etter årsmøter
oppsummerer vedtakene og synliggjør vedtakene. Det fortsettes med det fremover.
tro og med 2013. Enstemmig vedtatt
2) RAS, hvorfor er det ikke evoluert:

4- li. Forslag 10 endring i retningslinjene for avl og oppdrett — Reidun GrätL
Strykes. trukket av torslagsstiller.

5) Drift og aktivitefsplan

5-1. Rapporlering av hondlingsplonen for 2015.

5-2. Hondlingspian 2016. Vedtatt enstemmig.

6) Budsjett 2016
Det foreslâs en økning i budsjettet med 40.000,00. Det legges til grunn at styret
gjennomfører en anbudsrunde på trykking av Boxernytt. Det foreslås en økning på
20.000,00 til Boxernytt. 10.000.00 til samorbeidskonferonse. roseseminor og styremøter.
Budsjettet foreslås økt til kr421.000,00. Ingen forslag på inntektssiden. Revidert budsjett
med tap på kr 40.000.00 vedtatt.

7) Valg

Avgitte stemmer 243



Isalen SI
lii sammen 274

Leder Are Jahan Haugen 89 stemmer trakk seg
Leder Cecilie Strømstad 135 stemmer valgt 2 år
Styremedlem Line Orlund 145 stemmer valgt 2 år
Styremedlem Solveig Strand 1U stemmer valgt 2 år
Styremedlem Nina Etatjord Søvdsnes 95 stemmer ikke valgt
Styremedlem Kersti Winger 94 stemmer ikke valgt
Vora styremedlem Jan VidarBakker 136 stemmer valgt 1 år
Vara styremedlem Solveig Sandgren 130 stemmer valgt I år
Vara styremedlem Aud Perly Undheim 98 stemmer ikke valgt
Volgkornite Sissel Bjørnli 103 slemmer trakk seg
Valgkomite Tore Halvorsen 138 stemmer trakk seg
Vara valgkomite Per Olav Theodorsen 101 stemmer trakk seg

Arne J. Haugen trakk sitt kandidatur,
Sissel Bjørnli trakk siN kondidotur og trekker seg fra alle sine verv.
Per Olav Theodorsen trekker sitt kandidatur,
Tore Holvotser trekker seg også slik at ny valgkomite kan velges i sin helhet.
Det mâ innkalles til et nyll ekstraordinært årsmøte forå velge volgkomite

Knut Brodal bo om at det ble ennonitørt votehng for gjennomtørng av valget. 2/3
av de tremmøtte måtte vc2re enige om at valgresultatet ble akseptert. Flere enn 2/3
av de tremmøtte voterte for dette, valget som ble gjennomført er derfor å anse som
gyldig.

Nytt styre:
Leder Cecilie Strømstad
NesNeder ørjan Moss
Styremedlem Line Orlund
Styremedlem Solveig Strand
Styremedlem Linda Acay
Vara Solveig Sandgren
Vara Jan Vidar Bakker

Protokoll førere: Anne Lovise Dirdal og Linda Acoy

Protokoll signert:

Jane Øvereng Kersti Winger


