
 

 

      

 

Styremøte 9. april 2015 
 

Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Linda Acay (på skype), Henning Lund, Tone Granli, Lars Erik 

Bye og Solvieg Sandgren. 

 

 

A) Godkjenning av saksliste  

Sakslisten godkjennes uten anmerkninger 

 

B) Medlemsutvikling 

Per 9. april har klubben 755 betalende medlemmer. Det er kommet inn 275 000 kroner i kontingent. 

For å nå klubbens budjsett når det gjelder medleskontingent (300 000) mangler det dermed 25 000 

kroner, noe som tilsvarer 63 fullt betalende medlemmer. 

 

Vi blir enige om at Lars Erik skriver ut medlemsliste til alle lokalavdelinger og kontaktområder på 

forespørsel. Innen utgangen av april skriver han også ut liste til lokalavdelinger og kontaktområder 

med de medlemmene som ikke har betalt kontingenten. Lokalavdelingene oppfordres til å ta 

kontakt med de som ikke har betalt og oppfordre dem til dette.  

 

På årsmøtet ble det vedtatt at støtte til lokalavdelingene fra i år skal beregnes ut fra medlemstall per 

31.12. Støtten for 2015 er nå utbetalt. 

 

Østfold 69 medlemmer = 4000 kroner 

Oslo 249 medlemmer = 6000 kroner 

Hordaland 88 medlemmer = 5000 kroner 

Telemark 21 medlemmer = 3000 kroner 

Trøndelag 95 medlemmer = 5000 kroner 

Nordland 38 medlemmer = 3000 kroner 

 

Totalt er det utbetalt 26 000 kroner, det er 5000 over budsjett men i tråd med årsmøtevedtak.  

 

C) Økonomi  

Tone informerer om at fellesregnskapet fra vinterutstillingen nå er ferdig. Vi mangler fortsatt 

faktura på kataloger/premiekort fra NKK. Vi vet heller ikke pokalforbruket. Hvis vi legger til grunn 

omtrent samme forbruk som i 2014, kan vi anta at vi har gått noe overskudd på utstilligen til tross 

for lavere antall hunder påmeldt. Kasserer sender over bilag til regnskapsfirma om kort tid. Til neste 

møte foreligger første kvartalsrapport.  

 

Det er enighet om at vi trykker resultat 2014 (med korrekte tall) og budsjett 2015 i Boxernytt 

nr.2/2014. 

 

  

Sak 1 – Atibox 

Siste helgen i mai (30.-31.) arrangeres Atibox utstilling i Tyskland. Fredag før utstillingen, 

vanligvis arrangeres årsmøte.  

 



NBK har anledning til å stille med to representanter på åramøte, disse har en stemme. Line som har 

vært klubbens representant de siste årene er usikker på om hun har anledning til å reise i år grunnet 

jobb. Ørjan reiser som klubbens representant med stemmerett. Cecilie Strømstad som sitter i helse- 

og atferdskomiteen i Atibox reiser som representant nummer 2.  

 

 

Sak 2 - RAS versjon 2 

Siden forrige møte har RAS-gruppen som avtalt jobbet seg frem til en felles enighet om den delen 

av RAS som manglet i versjon 1. Styret er fornøyde med at man oppnådde enighet og vedtar å 

sende inn RAS versjon 2 til NKK for publiseirng. Line får ansvar for dette. 

 

 

Sak 3 - Dialogmøter NKK i april 

NKK har invitert alle klubbene til dialogmøter. PÅ møtene vil handlingsplan, økonomi, strategi og 

mediapolitikk bl.a. stå på dagorden. Det arrangeres fire identiske møter med med noe ulikt fokus på 

”åpen post”. Styret vedtar at Ørjan Moss deltar på dialogmøte med tema ”Utstilling” den 23. april. 

Line melder på. 

 

 

Sak 4 - Kommunikasjon- og informasjonsflyt i styret 

Styret diskuterer hvordan vi skal sikre god og effetiv kommunikasjon internt. Det er enighet om at 

klubben nå går over til ”sky-basert” lagring av dokumenter. Dette gjelder både hovedstyret og 

klubbens råd. Lars Erik og Line har ansvar for å lage ferdig rammeverket for de ulike løsningene vi 

tar i bruk.  

  

 

Sak 5  Møteplan 2015-2016  

Styret vedtok møteplan for denne styreperioden. følgende møtedatoer ble vedtatt: 

 Torsdag 9. april  

 Torsdag 4. juni 

 Mandag 24. august 

 Onsdag 30. september 

 Tirsdag 3. november 

 Mandag 14. desember 

 Lørdag 9. januar – heldagsmøte 

 Onsdag 10. februar 

 Tirsdag 15. mars 

 Mandag 11. april 

 

Det ble videre diskutert når man skulle arrangere årets raseseminar og samarbeidskonferanse og 

styret ble enige om at Raseseminar for alle medlemmer arrangeres lørdag 24. oktober og 

samarbeidskonferansen arrangeres 25. oktober. Fredag 23. oktober inviteres klubbens oppdrettere til 

dialogmøte. Linda, Solveig og Henning får ansvar for å legge frem forslag til program for 

raseseminaret, det diskuteres noe de føringene som ligger til dette fra tidligere år.  Line jobber med 

innhold til samarbeidskonferansen. Som tidligere år ber vi om innspill fra 

lokalavdelinger/kontaktområder og vi følger også opp ønske om mer informasjon om ATIBOX fra 

2014. Tone får ansvar for å sjekke aktuelle steder for gjennomføring av arrangementet.  

 

Sak 6 – Boxernytt 

Det er deadline på boxernytt førstkommende helg. Styret diskuterer hvilke saker som bør inn fra vår 

side. Vi er enige om at det bør inn en sak om at endringene for regler av poeng til årets 

utstillingsboxer som trådet i kraft 1. januar i år (som altså ble vedtatt på årsmøtet i 2014) bør 



 

 

      

 

publiseres. Det var også et ønske om at vedtak fattet på årsmøtet skal synliggjøres men vi er enige 

om at dette først kan gjøres når protokollen foreligger.  

 

Styret diskuterer om årsmledingen i sin helhet bør legges ut igjen, men blir enige om at det legges 

en oppdatert versjon på nett.  

   

Sak 7   Utstillinger 2015 

Det søkes NKK om å få avlyse den planlagte utstillingen i Tromsø 16. juni 2015. Vi har vært i 

kontakt med NKK og forklart situasjonen rundt at vi ikke lenger har noen aktivie 

boxerklubbmedlemmer i området og at vi derfor har store problemer med å få gjennomført 

arrangementet. Det vises også til at man i år arrangere utstilling med spesialdommer i Nordland. 

Det har vært kontakt med NKK og vi forventer positiv tilbakemelding på søknaden. Line retter en 

henvendelse til NKK i saken. 

 

Vi ble enige om å gi en deltakergave til de som deltar på vår spesialutstilling i forbindelse med 

Europavinnerutstillingen. Vi har fått noen forsalg fra utstillingrådet som diskuteres. Vi blir enige 

om noen ideer som vi sjekker videre. Deltakergavene er en kompensasjon for at det er langt dyrere 

å delta på denne utstillingen enn en vanlig utstilling. Dette har vi ingen innflytelse på, men vi kan 

da tillate oss å bruke noe penger på en deltakergave.  

 

 

Sak 8   Sak/innspill fra deltakerne på seminar om avl og oppdrett 

Denne saken rekker vi ikke og den utsettes derfor til neste møte. 

 

Sak 9  - Nyresvikt 

I tråd med klubbens ansvar for å overvåke rasen i forhold til bl.a. sykdommer har klubben de siste 

årene laget en intern liste over boxere som har avkom som er døde av kronisk nyresvikt. Da det ble 

kjent at det fantes en slik liste kom der krav fra medlmmer om å offentliggjøre denne slik det er 

praksis for i Sverige. Styret diskuterte saken høsten 2014 og så at det er flere alternativer for 

hvordan klubben informerer om disse hundene til de som har behov for denne kunnskapen.  

 

De siste årene har praksis vært at klubben har skrevet til eier av hannhund og tispe og informert 

dem om at det er et avkom med diagnosn kronisk nyresvikt. Det er også vist til NKKs retningslinjer 

for etisk hundehold punkt 4.1 som sier at;  "Hvis nære slektninger av en hund med en kjent eller 

antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den pares med en hund som kommer fra en familie med lav 

eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom". Det er gitt oppfordring om å ta affiserte hunder ut av 

avl.  

 

Oppdrettere som har meldt inn parringer til klubben har fått tilbakemelding dersom klubben har 

kjennskap til sykdommer/lidelser hos foreldredyr eller nær slekt. Dessverre har denne 

informasjonen i noen tilfeller kommet for sent ved at parringen allerede er gjennomført når 

parringsanmeldelse sendes inn. Dette har vært brukt for å argumentere for en offentlig liste.  

 

Styret vedtok å be klubbens medlemmer, lokalavdelinger og oppdrettere om innspill til hvordan vi 

som klubb skulle formidle kunnskap om hunder som har avkom med kronisk nyresvikt og vi ba 

også om innspill på hvordan vi skulle få flere til å melde fra om syke dyr og hvordan vi kan bidra til  

at ínformasjon om syke hunder sendes klubben/veterinærhøgskolen. Klubben ønsker å få inn nyrer 



til obdusjon så de kan inkluderes i forskningen for å finne en DNA-test, som pågår som et 

samarbeid mellom flere land.  

 

Det kom inn hele 17 innspill i saken. Innspillene spenner fra de som ønsker at vi ikke skal gjøre noe 

i forhold til å verken melde fra eller anbefale noe, til de som ønsker at alt inkl. navn på hunder som 

har avkom som er avlivet av kronisk nyresvikt, skal ligge åpent på nett. Styret diskuterte om man 

skulle offentliggjøre høringssvarene for å vise bredden i disse, men kom til at det vil være feil 

ettersom man ikke har varslet dette da man sendte ut forespørselen.  

 

Med de innspillene og rådene styret har fått i denne saken, fattes følgende vedtak: 

 

1. «Frem til vi har en DNA-test vil alle boxere som får diagnosen kronisk nyresvikt før de er 3 

år gamle, vil bli behandlet som om det er arvelig nyresvikt, Juvenil Renal Dysplasi, så sant 

ikke hunden er obdusert, og annen årsak til nyresvikten er fastslått» Dette gjelder både 

hunder som er døde, og hunder som fremdeles er i live. 

2. Styret ber avlsrådet om å utarbeide informasjon og oppfordring til eiere om å melde fra til 

raseklubben om hunder som får diagnosen kronisk nyresvikt. Informasjonene skal publiseres 

jevnlig på Facebook, nettsidene og i medlemsbladet og på andre plattformer (Hundesport, 

PetPulse osv). Informasjonen må utformes på en lettfattelig måte uten vanskelige faguttrykk. 

Den må vinkles slik at oppdretterne ikke føler de har hele ansvaret for situasjonen, men at vi 

alle – hovedstyret, avlsrådet, oppdretterne og eierne nå står sammen for BOXEREN 

3. Navn på syke eller døde hunder publiseres ikke, men avlsrådet har en intern liste over 

hunder som har fått diagnosen kronisk nyresvikt. For å komme på den listen må 

eier/oppdretter melde fra til Norsk Boxerklubb, og det må følge med en sykehistorie, 

obduksjonsrapport eller annen dokumentasjon fra veterinær som sikrer at diagnosen er rett. 

Det må gå frem av listen om hunden har fått diagnosen ved klinisk undersøkelse, eller ved 

biopsi/obduksjon.  

4. Norsk Boxerklubb har ansvaret for å informere berørte parter når klubben mottar rapport om 

hunder som har fått diagnosen kronisk nyresvikt, eller som er døde av kronisk nyresvikt. 

5. De som får beskjed når en boxer får diagnosen kronisk nyresvikt, er eier og oppdretter av 

hundens foreldre,  samt helsøsken av den syke hunden.  

6. Avlsstrategi: Norsk Boxerklubb anbefaler at foreldre til syke hunder tas ut av avl nå (men 

kan brukes med forsiktighet når vi har en DNA test fordi de da kan pares med en partner 

som ikke har genet). I tillegg har vi våre retningslinjer, og NKK’s avlsstrategi som sier: 

«Hvis nære slektninger av en hund med en kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør 

den pares med en hund som kommer fra en familie med lav eller ingen forekomst av 

tilsvarende sykdom». Klubben har innhentet en rådgivende uttalelse fra NKK om 

fortolkning av dette, og med «nære slektninger» i dette tilfellet menes helsøsken, foreldre og 

avkom av det syke individet 

7. Norsk Boxerklubb synes det skal være oppdretters ansvar å sørge for å innhente nødvendig 

informasjon om kombinasjonen for å minimalisere risikoen for å få syke valper. Vi synes 

derfor ikke det skal være noe krav om at paringen skal meldes inn før den skjer. Den eneste 

endringen vi gjør i retningslinjene er at det bør stå under anbefalinger at hunder som har fått 

avkom med nyresvikt bør tas ut av avl, men kan brukes med forsiktighet når en DNA test 

foreligger. Det må også informeres mot oppdrettere det økonomiske ansvaret de risikerer å 

få dersom de bruker hunder i avl som tidligere har gitt nyresvikt – ved at de vil være 

økonomisk ansvarlig for mer enn kjøpesummen dersom det hunder i kullet får kronisk 



 

 

      

 

nyresvikt (og da blir det nok oppdretter som får bevisbyrden hvis de hevder det ikke er 

arvelig). 

8. Hannhunder som har fått avkom med nyresvikt, kan stå på hannhundlisten så sant det står en 

anmerkning om dette.  

 
Sak 10 - Forespørsel fra Norske Servicehunder 

Det er kommet en søknad om økonomisk støtte fra Norske Servicehunder. Vi diskuterer saken men 

er enige om at vi ikke har økonomi i klubben til i det hele tatt å kunne vurdere å støtte andre 

organisasjoner.  

 

Sak 11 - Råd og utvalg  

Avlsrådet har varslet om behov for å styrke rådet for å kunne ivareta de oppgavene som ligger til 

rådet. Det er kommet konkret forslag til kandidat som styret støtter fullt ut. Styret vedtar at Line 

kontakter vedkommende. 

 

Utstillingsrådet trenger flere nye medlemmer med interesse for utstilling. Styret er av den 

oppfatning at det bør være en dommer med generell utstillingsinteresse i rådet. Vi blir enige om å 

sette inn en annonse i førstkommende nummer av Boxernytt, samt kontakte en dommer.  

 

 

Sak 12 Oppfølging av saker fra årsmøtet 

Årsmøtet i mars vedtk regler for å stå på klubbens oppdretterliste. I etterkant av dette har det 

kommet opp et par spørsmål til hvordan dette skal praktiseres; 

1. Når skal en oppdretter som er ny komme på aktiv-listen? Styret diskuterer saken og blir 

enige om at man settes på aktiv listen på det tidlspunkt man melder inn sin første paring til 

klubben. 

2. Hvis en oppdretter ikke følger klubbens regningslinjer og dermed fjernes fra klubbens 

oppdretterliste, hvordan og når skal man få komme tilbake på listen? Styret diskuterer saken 

og lander på at man skal få komme tilbake på oppdretterlisten når man melder inn neste kull 

som tilfredsstiller kravene.  

 

  

Orienteringssak(er): 

 Svar fra NKK ved adm. dir. Trine Hage i sak vedr. forespørsel om å fjerne avlssperre for 

boxer med mer enn 1/3 hvitt 

 

Oppfølging: 

Saker fra årsmøtet – vi avventer protokollen. 

 

 

 


