
Styremøte 6. juni 2016 
  

  

Faste poster:  

Godkjenning av referat fra forrige møte  

  

A)Godkjenning av saksliste   

B)Medlemsutvikling  

C)Økonomi   

   

Bekreftelse av saker diskutert/vedtatt siden forrige møte:  

Sak 14 sted og dato for årsmøtet 2017. Messa på Gardermoen er booket for helgen 25.-26. 

mars. Vi har da mulighet for å ha et seminar og sosialt arrangement dagen før. 

Sak 26 Ny hovedsponsor. Vi er i forhandlinger med Royal Canin om sponsoravtale ut 2017 

Sak 27 Brev fra Norsk Boxerklubb signert av en rekke utstillere der vi ber om at NKK sørger 

for at Boxer har ringer som er store nok til at de kan bevege seg ordentlig på NKK's 

utstillinger.  

 

 

Vedtakssak(er):   

Sak 4 Verv, råd og utvalg  

Vi mangler leder for avlsrådet og en materialforvalter. 

Sak 13 Søknad til NKK om oppheving av avlssperre på boxere med mer enn 1/3 hvitt  

 Forslag til endring av retningslinjene dersom avlssperren opphører ble 

lagt frem og vedtatt. 

Sak 18 Valpeshow og Matchshow – forslag fra Cecilia Sundberg .  

Det ble vedtatt at vi gir Utstillingsrådet, ved Cecilia Sundberg i oppdrag å arrangere 

valpeshow og matcshow i forbindelse med vinterutstillingen 

Sak 20 Profileringsartikler for salg  

Vedtatt å prøve boxerbutikk i en begrenset periode med profileringsklær fra Arrak som 

en prøveordning.  

Sak 21 Høringer fra NKK  

Høringer legges ut på websidene 

Sak 24 Retningslinjer for bruk av Facebook 

Saken utsettes til etter samarbeidsmøtet der det vil bli diskutert i plenum før det 

styrebehandles 

Sak 25 Møte om kortsnuter med NKK 13.6.2016 

Cecilie møter som klubbens representant på møtet.  

Sak 26 Izettle for hovedstyret.  

Vestfold hadde registrert sin på hovedklubbens organisasjonsnummer, og da gikk det 

ikke an å registrere en til. Vestfold har overdratt sin til oss. Det var ikke så fort gjort å 

få endret bankkonto, så den var ikke klar til Årsvinnerutstillingen.  

Sak 27: Årsvinnerutstillingen.  

Oppsummering, vi konkluderer med at det var en vellykket utstilling med god 

stemning 

Sak 28: Fra Kristin Rosøy – hun spør om det kan lages rutiner slik at årsmøtereferatet ikke 

blir så forsinket. 

Linda og Inger Beate for i oppgave å utarbeide en mal for referat fra årsmøtet som kan 

fylles i på møtet slik at vi kan få referatet klart rett etter møte, og få underskrifter der 

og da. 

 



  

Diskusjonssak(er):  

  

Orienteringssak(er):  

Referatet fra årsmøtet ble ferdig 22.5 og ble sendt til de som skulle signere.  

Nytt fra avdelingene: Trøndelag frasier seg støtten til avdelingen for 2016 

 

  

Eventuelt:  

  

 


