Referat styremøte 11. Desember 2016
Tilstede: Cecilie Strømstad, Line Orlund, Ørjan Moss, Solveig Strand, Inger
Beate Dyrstad og Solveig Sandgren
Faste poster:
A) Godkjenning av saksliste
B) Medlemsutvikling – pr. 1.12 804 medlemmer. Totalt beløp: 325725
C) Økonomi
Bekreftelse av saker diskutert siden forrige møte:
Styremøtet ble utsatt fordi det var så stort frafall 28.11
Uttalelse fra et samlet hovedstyre vedrørende uriktige påstander fra et medlem.
Medlemmet har fått en skriftlig henvendelse pr e-post og fysisk post med oppfordring
om å dokumentere sine påstander. Slik dokumentasjon er pr. i dag ikke mottatt.
Vi skriver et kort notat om hva som har skjedd slik at saken oppdateres.
Oppdatering av oppgaver fra årsmøtet/handlingsplan
Linda og Inger Beate har utarbeidet en mal for referat til årsmøtet.
Line fortsetter arbeidet med spondyloseprosjektet.
Vedtakssaker:
Sak 46:
Forslag fra medlemmer: Offentliggjøring av tilfeller av kronisk nyresvikt.
Siden forrige styremøte har leder hatt møte med helseavdelingen hos NKK for å avklare
hvordan dette bør og kan gjøres. Innspill fra NKK’s Helseavdeling: Det mest informative
er å publisere stamtavlene. Kriterier for publisering er at hunden har fått diagnosen
kronisk nyresvikt. De hundene som av forskjellige grunner ikke er godt nok utredet,
men som er døde av nyresvikt, kan publiseres på en egen liste, og betegnes som
mistenkt.
Innspill fra Avlsrådet: Avlsrådet anbefaler at stamtavlene publiseres på samme måte
som på boxerjkd.com og med foreldre til syke dyr merket med blått og foreldre til syke
dyr på mistenktlisten (som ikke har avkom på den sikre listen) merket med grønt. Det er
innhentet tillatelse til å benytte malene som brukes av boxerjkd.com. Så langt det er
mulig vil det opplyses hundens alder når den fikk diagnosen. Styret vedtok dette.
Sak 51:
Forslag fra medlem Cecilia Sundberg og Brukshundrådet ved leder Kristin Pedersen om
å innføre krav om kjent mental status i retningslinjer for avl. Se vedlegg 1-2 med
forslagene fra medlemmene. Cecilie har snakket med begge forslagsstillere og orienterer
om dette.
Vedtak: Vi sender forslaget ut på høring til klubbens oppdrettere og legger
høringsbrevet på nett slik at alle som har en mening kan gi tilbakemelding.
Sak 52: Seminar lørdag før Årsmøtet. Forslag til tema: Mentaltesting av hund. Hvordan
kan oppdretteren bruke MH resultater aktivt i sitt avlsarbeid. Dette ble vedtatt.
Sak 53: Revidering av RAS 2018 og Helse – og Atferdsundersøkelse i forkant av dette.

Forslag til vedtak: Styret innhenter kostnadsoverslag for en helse – og
atferdsundersøkelse og setter dette opp som sak på årsmøtet. Dette ble vedtatt.
Sak 54: Utstillinger 2018. Tid og sted for avdelingene bortsatt fra Hordaland er kommet.
Skal det være vinterutstilling i samarbeid med lokalavdeling Oslo og Akershus?
Sak 55: Sponsorering av Hjerteundersøkelse med doppler ultralyd fra Norsk
Boxerklubb fra midler som finnes i Helsefondet. Flere andre klubber sponsorerer slike
undersøkelser helt eller delvis for sine medlemmer. Se eget saksfremlegg om dette.
Saken blir spesielt aktuell på bakgrunn av brev fra Norsk Forening for Veterinær
Kardiologi som slår fast at alle boxere som skal brukes i avl bør ha gjennomgått en
hjerteundersøkelse med doppler ultralyd.
Forslag til vedtak: tak 50 000,- for oppdrettere som er medlem av klubben, eller en som
planlegger å bruke hunden i avl. Halve prisen inntil kr. 1000,Dette ble vedtatt.
Sak 56: Trøndelagsavdelingen har bestemt at de skal gi 10. 000 kr til klubbens
helsearbeid. De har bestemt at hovedstyret skal bestemme om pengene skal gå til
spondylose eller nyresvikt eller deles mellom de to. Styret vedtok at pengene skal gå til
spondyloseprosjektet.
Diskusjonssaker:
Hvordan får vi engasjert de oppdretterne som har valgt å trekke seg fra klubbens
oppdretterliste til å delta aktivt i klubbarbeidet, og møte på seminarer slik at de kan dele
av sin kompetanse med nye oppdrettere? Hvordan kan vi legge til rette for å rekruttere
og utdanne nye oppdrettere av boxer? Det er stor etterspørsel etter boxer, og det er
stort behov for kunnskapsrike oppdrettere som kan videreføre rasen vår. - Saken flyttes
til neste styremøte.
Dessverre ser vi at eksterne aktører opptrer som avlsråd, og anbefaler kombinasjoner
som kan ses som uheldige. Hvordan håndterer vi dette? Klubbens avlsråd må
synliggjøres. Alle som skal gjennomføre en parring eller kjøpe valp kan bruke avlsrådets
informasjonsdatabase og kompetanse
Orienteringssaker:
Avlsrådets veterinær Kristin Vikvald Olsson har meldt fra at hun må trekke seg fra sitt
verv for å prioritere jobb og familie. Ny veterinær i avlsrådet vil være Nora Oftenes Lie.
Referat fra NKK’s arbeidsgruppe for helse hos kortsnutede raser, se vedlegg.
Brev fra leder av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi med rapport fra
stiftelsesmøte i Nordic Veterinary Cardiology Association (NVCA). Der ble
screeninganbefalinger og avlsanbefalinger for spesifikke raser diskutert, og
anbefalingene for boxer er omtalt i brevet. Se vedlegg.

