
Styremøte 15. August 2016 
  

Tilstede: Linda Acay, Cecilie Strømstad (mobil), Solveig Stand, Solveig Sandgren (mobil). 

Jan Vidar Bakker (t.o.m. sak 29). 

 

Forfall: Ørjan Moss  

  

Faste poster:  

Gjennomgang av saksliste fra forrige møte, og gjøre/bekrefte vedtak i saker.  

 

A)Godkjenning av saksliste   

Ingen innvendinger 

 

B) Medlemsutvikling –  

Det er 774 medlemmer per i dag. Det er kommet inn 328 050 kroner. Dette er noe under 

budsjett. Vi lager en vervekampanje ifm halv kontingent. Line spør Lars Erik om han kan 

sjekke medlemskap til de nye boxereiere. Line viser Solveig hvordan hun finner navn på 

valpekjøpere. 

 

C) Økonomi   

Vi har fått kvartalsrapport fra regnskapsfører. De påpeker at det mangler en regning fra 

Boxernytt. Dette medfører riktighet ettersom fakturaen hadde moms inkludert. Det er 

nå kommet kreditnota og ny faktura. Vi ser ut til å holde budsjett, men det er stramt.  

 

D) Status for delegerte oppgaver fra handlingsplan og årsmøtevedtak (to vedlegg). 

 Avlsrådet sender brev til flere vedr. nyresvikt 

   

Bekreftelse av saker diskutert/vedtatt siden forrige møte:  

Sak 29 Terminfestede arrangementer i avdeling Hordaland.  

Budsjett viser at det må minst 5 deltakere på hver av RIK prøvene som gjenstår for å gå i 

pluss. Hovedstyret vedtar at prøvene skal arrangeres så sant det er folk som kan gjøre dette. 

 

Sak 30 en representant fra hovedstyret deltar på møtet med Raseklubbenes 

Fellesallianse på Gardermoen 5.8.2016.  

Line Orlund møter som Norsk Boxerklubbs representant. Line har skrevet en kort 

oppsummering av møtet. Det er klart at det dannes en allianse av raseklubbene og at denne i 

hovedsak vi ha som formål å diskutere saker i forkant av NKKs RS. Det er enighet i styret om 

at så lenge man ikke er bundet av vedtak og kan melde seg ut og hensikten til alliansen er å 

fremme bedre samarbeid, så er vi med. Det må også vurderes dersom det blir veldig dyrt. Per 

nå betaler vi en krone per medlem.  

 

 Vedtakssak(er):   

Sak 4- Verv, råd og utvalg.  

Vi trenger materialforvalter og en leder til avlsrådet. Line lager annonse til Boxernytt på 

materialforvalter.  

 

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

Vi er enige om å sende søknad om å oppheve avlssperre på hvit boxer. Line sender ferdig sak 

til Cecilie som leser korrektur. 



 

Sak 31 Henvendelse fra Knut Brodal om kortversjon av historien til NBK.  
Denne saken ble dessverre ikke tatt skikkelig fatt i og nå er fristen gått ut. Cecilie sender en 

henvendelse til Tysk Boxerklubb der hun minner om at vi har en offisiell adresse. 

 

Sak 32 - Forslag som skal sendes til NKK’s RS med frist 15.8  
Frist for å melde inn prøver – fortløpende søknad og reservasjon av inntil 70 % av deltakerne. 

Line skiver og sender inn. 

 

Lovmal – forslag sendes inn av Line 

 

Kandidater til verv: Styret foreslår Line til vara i kontrollkomiteen. Cecilie sender den inn. 

 

Sak 33 Høring fra NKK om Nordiske utstillinger. 

Saken diskuteres noe. Cecilie laget et forslag til svar og sender ut til oss i fb-gruppen 

 

Sak 34 - Opprettelse av en totaloversikt over alle aktiviteter i klubben 

Vi synes dette er en god ide og ber Cecilie jobbe videre med dette. Dette bør resulteres i en 

kalender på nettsidene.  

 

Sak 35 - Hannhundlisten.  

Avlsrådet ønsker hannhundene sortert på fødselsdato med de eldste først. Dette medfører noen 

tekniske endringer på nettsiden. Dette vil komme på ca. 3000 kroner som et engangsbeløp. 

Styret synes dette er en god ide å vedtar endringen som gjøres gjeldende fra så snart som 

mulig.  

 

Sak 36 Henvendelse fra Bruce Cattanach om bistand til å samle inn svaberprøver fra 

boxere til et nytt nyreprosjekt i UK. 

 

Sak 37 Dogs4All påmelding rasetorg 19. og 20.11 

Vi bestemmer oss for å delta også i år. Cecilie melder på. 

 

Sak 38 Strømlinjeforming av klubbens offisielle Websider og Facebook – sider/grupper.  

Vi setter opp dette som en sak på samarbeidskonferansen, så behandler styret saken etter 

dette. 

 

Sak 39 Klubbshop 

Dersom vi fortsetter å ha klubbshop (bestemmes etter evaluering på neste styremøte), 

bestemmer vi oss for å legge denne inn som en offisiell del av våre nettsider. Vi har fått en 

god pris på dette som også inkluderer mobiltilpasning (som vi uansett må få gjort).  

 

Sak 40 - Samarbeidskonferansen:  

Vi har reservert Messa siste helgen i oktober. Vi blir enige om at vi inviterer rådene til å ha 

møte fredag kveld. Dette gjelder alle rådene. Vi legger møtet til to timer på lørdag. 

Styret har møte fredag kveld. Cecilie ar vært i kontakt med alle 

lokalavdelingene/kontaktområdene og de har fått komme med innspill til tema. Vi 

starter opp kl. 10.00. Vi finner ut hva flybillettene koster og det formidles at man må 

bestille nå.  

 

Diskusjonssak(er):  



Oppfølging av Sak 24 Retningslinjer for bruk av Facebook, spørsmål fra Ellen Beate 

Øritsland Houge. 

Line oppsummerer historikken rundt fb for styret. Retningslinjene diskutere for øvrig på 

samarbeidskonferansen. 

 

Orienteringssak(er):  

Nytt fra avdelingene:  

 Hordaland har fått etablert et interin´msstye som hadde sitt første arrangement, en 

boxersprint i går. De var veldig fornøyde. Skal ha et styremøte i slutten av august. De 

planlegger to kurs (utstilling og bruks), før årsmøtet sitt.  

 Oslo og Akershus har stor aktivitet med både brukshundkurs, MH (x2) og diverse kurs 

nå i høst. 

 Norland: Det planlegges et kurs i høst (september på Blåfjell hundesenter) 

 Rogaland har hatt første treff på fire år. De møttes i en hundepark og det møtte 10-12 

hunder. De prøver å samles igjen om noen uker.  

 Trøndelag holder på med jobbing i forhold til kåringsprøven. De har søkt NKK om 

dispensasjon slik at det bare er en dommer, men dette har de ikke fått tillatelse til. De 

har et par til å kontakte, så må de gi beskjed om at de avlyser. De har vedtatt at de ikke 

skal arrangere utstilling i 2018. 

 

 

Eventuelt:  

  
 


