Styremøte 5. september 2016
Til stede: Line Orlund og Cecilie Strømstad fra lokaler i Oslo. Solveig Strand, Solveig
Sandgren, Ørjan Moss, Linda Acay og Inger Beate Dyrstad deltar via Skype.
Faste poster:
A) Godkjenning av saksliste - Godkjent.
B) Medlemsutvikling - Det er pr. 05.09.2016 777 medlemmer. Kontingent 319400.
Vedtak: Vervekampanje – Den som verver flest får en lue.
C) Økonomi - OK.
D) Status for delegerte oppgaver fra handlingsplan og årsmøtevedtak Cecilie har samarbeidskonferansen på stell.
Line har startet på vedtakslisten.
Søknad om oppheving av avlssperre på boxere med mer enn 1/3 hvitt er sendt inn.
Brukshundrådets styre har hatt møte. Vedtak: styret gir brukshundrådet i oppdrag å
gjennomføre et figurantkurs innen utgangen av februar 2017.

Bekreftelse av saker diskutert/vedtatt siden forrige møte:
Sak 31 Henvendelse fra Knut Brodal om kortversjon av historien til NBK. Det viser seg at det
fremdeles er mulig å sende dette. Cecilie og Henning har fått i oppgave å lese over denne, vi trenger
noen som kan oversette til tysk.

Vedtakssak(er):
29 Terminfestede arrangementer i avdeling Hordaland. MH-test i oktober: Det trengs hjelp på
dagen, figuranter, matlagingshjelp.
RIK-prøvene avlyses fordi det er mangel på folk.

Sak 41 Evaluering av Boxershop. Resultatet ser slik ut:

Vedtak: Vi åpner opp for en ny bestillingsrunde.
Ansvarlige for boxerbutikken fikk applaus for godt arbeid.
Sak 42 Henvendelse fra Anette Monsøy med forslag om å standardisere NBK’s utstillinger
(Vedlegg 1)
Vedtak: vi drøfter dette på samarbeidskonferansen som en del av det å lage en
utstilling, og lager et vedtak basert på det som kommer frem der.
Sak 43 Tilbud om Nettbutikk med design og totalpakke fra Snasent (Vedlegg 2)
Vedtak: vi takker ja til dette tilbudet, da det ikke innebærer hverken utgifter eller
arbeid for NBK.

Sak 44 Forslag om at mer spesialiserte arrangement, som RIK prøver arrangeres av
Hovedstyret gjennom Brukshundrådet. (1 vedlegg)
Vedtak: forslag falt.
Sak 45 Gå gjennom liste over utstillinger for 2017.
Vedtak: utstillingsrådet får i oppgave å se over hvilke utstillinger NBK skal være med
på og ikke.
Diskusjonssak(er):
Orienteringssak(er):
Nytt fra avdelingene:
Informasjon fra Østfold og Vestfold.
Aktivitet i Oslo/Akershus, Nordvestlandet og Trøndelag.
Rogaland har lokasjon de kan bruke til treff hver onsdag.
Sak 18 Valpeshow i forbindelse med vinterutstillingen, oppdatering: Dommer til Valpeshow
for alle raser 12. februar blir Linda Kjeksrud. Dommer for matchshow er ikke på plass ennå.

