
Styremøte 28 oktober 2016 
 
Scandic Hotell Gardermoen 
 
Tilstede: Cecilie Strømstad, Line Orlund, Ørjan Moss, Solveig Strand, Inger Beate 
Dyrstad. I tillegg var Espen Hagstrøm og Cecilia Sundberg fra valgkomiteen til stede for å 
observere. 
 
Faste poster: 
 
A) Godkjenning av saksliste - godkjent 
 
B) Medlemsutvikling – 785 (dogweb sier 793). Vi mangler 25 nye medlemmer for å nå 
budsjettet økonomisk.  Verv en venn-kampanje, dogs4all.  
 
C) Økonomi – vi er fornøyde med regnskapet så langt i år. 
 
Bekreftelse av saker diskutert siden forrige møte: 
 
MH-test i Hordaland.  Gjennomført med godt resultat.  
 
 
Oppdatering av oppgaver fra årsmøtet/handlingsplan 
 
Line har begynt på en prosjektplan ifb spondyloseprosjektet. Kristin Vikvald Olsson 
bistår ved behov.  Stig Larsen (Statistiker ved NMBU). Det er et mål å få en artikkel om 
dette i Boxernytt før jul.  
 
Cecilie har arrangert samarbeidskonferanse siden sist. Line har hjulpet til.  
 
Linda og Inger Beate skal jobbe videre med malen for årsmøte.  
 
Vedtakssaker: 
 Sak 46: Forslag fra medlemmer: Offentliggjøring av tilfeller av kronisk nyresvikt. 
Henvendelse fra Solveig Strand 9.9, (vedlegg 1) og Reidun Grätz 21.10 (vedlegg 2), samt 
kommentar fra Kjersti Bogenes 26.10 (vedlegg 3).  
 
Styret vedtok at alle tilfeller av kronisk nyresvikt hos boxer skal publiseres. Dette gjelder 
både levende og avdøde boxere som har fått en klinisk diagnose, og hunder som er 
avlivet og obdusert.  
 
Styret diskuterte hvordan slik publisering kunne skje, og fant flere mulige måter å løse 
dette på. Før det gjøres endelig vedtak i saken vil styret ha en dialog med NKK’s 
helseavdeling og andre relevante fagfolk." 
 
Sak 47: Vippsstarter – innsamlingsaksjon til nyreprosjektet v/Frode Lingaas 
 



Espen Hagstrøm har tatt initiativ til dette, med et mål om å samle inn 1 million norske 
kroner.  
 
Sak 48: Evaluering av kolleksjon. Videre arbeid.Styret vedtar å bruke 20 000 på å 
handle inn varer til salg i klubbshopen. Styret ber ansvarlige om å gjøre et utvalg og 
bestille varer så snart det lar seg gjøre.  
 
Sak 49: Saker som skal opp på NKKs representantskapsmøte (vedlegg 4) 
Vi har diskutert saker til RS-møte. Cecilie og Line møter der.  
 
 
Sak 50: NKKs utvalg for helse hos kortsnuter - hvilke tiltak vil NBK foreslå (vedlegg 5) 
Styrets innstilling er at vi trenger dommere som følger BSI.  
 
Diskusjonssaker:  
 
 
Orienteringssaker:  
 
Tidligere medlemmer i avlsråd som opptrer som avlsråd hos nye oppdrettere. Line har 
pratet med vedkommende.  
 
 
 


