
Vedtaksprotokoll – Norsk Boxerklubb 2008-2016 - Under arbeid og oppdatering

2008
Vedtak som det fremkommer i protokoll: Bakgrunn for saken: Senere behandling:

1
ÅRBOK for 2005 trykkes. Kritikkene fra 2006 og årene etter legges ut på 

nettet.

2
Tidligere eller reviderte retningslinjer for klubbens arbeid føyes inn som 

tillegg til lovene som de var før.

3

Ved alle UTSTILLINGER som avholdes av NBK skal dommere for boxer velges 

ut fra den offisielle dommerlisten til ATIBOX etter en turnusordning som på 

5 år fordeler 3 kontinentale, 1 nordisk og 1 engelsk dommer

Opphevet av årsmøtet i 

2016

4
Det bør være samme ADRESSE for innsending av forslag på saker og på 

kandidater.

5

ÅRETS OPPDRETTER ajourføres fortløpende og medtas i hvert nr. av 

Boxernytt samt på klubbens hjemmeside. Det nedsettes et utvalg underlagt 

styret. Statuttene godkjennes av styret og offentliggjøres slik at de blir 

gjeldende fra 01.01.2009

6

ÅRETS UTSTILLINGSBOXER ajourføres fortløpende og medtas i hvert nr. av 

Boxernytt, samt på klubbens hjemmeside. Statuttenne må justeres i samsvar 

med de nye utstillingsreglene

Opphevet av årsmøtet i 

2011

7
ÅRETS BRUKSHUND ajourføres fortløpende og medtas i hvert nr. av 

Boxernytt, samt på klubbens hjemmeside

8

Alle vedtak som fattes av årsmøtet utenfor lovverket, samles i "NBK's 

STYRINGSVERKTØY" og nummereres fortløpende. Endring og oppløsning av 

disse kan kun gjøres av et årsmøte
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2009
Vedtak som det fremkommer i protokoll: Bakgrunn for saken: Senere behandling:

1
NBKs lover § 15. Punkt h fjernes og erstattes av punkt e da de er identiske.

2

ÅRETS OPPDRETTER. Nye statutter for årets oppdretter. Gjøres gjeldende fra 

01.01.2010 (Erstatter punkt 5 - 2008). Offentliggjøres i Boxernytt nr.4. og på 

klubbens websider.

2010
Vedtak som det fremkommer i protokoll: Bakgrunn for saken: Senere behandling:

ØKONOMISK STØTTE TL AVD / KONTAKTOMR:

1

2
Det presiseres at vedtak nr. 3 – 2008, turnusordning på dommere 

etterleves.

Opphevet av årsmøte i 

2014

Avd. opptil 50 medlemmer  Kr. 3.000 
Avd. mellom 50 – 100 medlemmer Kr. 4.000 
Avd. over 100 medlemmer Kr. 5.000 
  
Medlemstall (betalte medlemmer) pr. 1.mars gjelder, og støtten 
utbetales ultimo mars. 
 
Det kan også søkes om ytterligere midler til spesielle 
arrangementer. 
 
KONTAKTOMRÅDER kan søke om støtte etter behov, og grunngir 
søknaden 
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2010 fort. SENSURERING AV BOXERNYTT

3

BN skal være en fri og uavhengig publikasjon som også kan inneholde 

meningsutvekslinger. Det oppfordres til at leserbrev holdes i en anstendig 

og taktfull tone.

4

Helsekartlegging: Årsmøtet vedtar en helsekartlegging i samarbeid med 

hundoghelse.no og Veterinærhøgskolen. Kostnadene til undersøkelsen 

beregnes til å være ca. 20 000 kroner. Kostnadene tas fra helsefondet. Som 

et tilleggsforslag vedtas at styret skal innhente råd for hvordan resultatene 

fra en slik undersøkelse skal anvendes.

5

Hovedstyret nedsetter en komite på tre personer som skal gjennomgå NBKs 

lover og justere disse slik at de harmonerer med NKKs lovmal. Gjennomgå 

senere års generalforsamlingsvedtak og samle disse i ”Vedlegg til lovene”. 

Revidere eksisterende håndbok slik at den blir enklere og mer oversiktlig 

samt at innholdet blir samstemt med klubbens lover og vedtak. Påse at 

håndboken til enhver tid er ajour med klubbens lover og retningslinjer. 

Komiteen rapporterer direkte til hovedstyret som godkjenner og er 

ansvarlig for gjennomføringen.

7?

Årets utstillingsboxer: Fortløpende resultater oppdateres på NBKs 

websider/hjemmeside hvert kvartal, gjeldende fra 01.01.2011. Dette erstatter 

vedtak fra Årsmøte 2008.

2011
Vedtak som det fremkommer i protokoll: Bakgrunn for saken: Senere behandling:

1

Helsekartlegging – klubben vedtar å gjennomføre en helse- og 

atferdsundersøkelse i samarbeid med Hund&Helse ved Norges 

Veterinærhøgskole

2

Atibox: Årsmøtet avsetter en sum som skal dekke reise til Atibox. Det er opp 

til det sittende styre hvor mange man så deler dette på. Diett og 

transportkostnader dekkes etter
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2012
Vedtak som det fremkommer i protokoll: Bakgrunn for saken: Senere behandling:

2012 1

Helsekartlegging: Noe diskusjon og en del kommentarer rundt forslaget som 

Line Orlund, i egenskap som medlem, la frem på vegne av seg selv og Kristin 

Rosøy som sto bak forslaget.

Oppfølging av sak opprinnelig fremmet i 2011. I dette 

møtet ble metode for kartleggingen beskrevet, inkl. plan 

for samarbeid med Veterinærhøgskolen. Det ble også vist 

hvordan man tenkte å gjennomføre undersøkelsen rent 

praktisk og hva man skulle gjøre med resultatene.

Motforslag lagt frem av Per Frey: Spondylose er vårt største problem. Inngå 

et samarbied med Kristin Halle før vi begynner å lete etter nye lidelser.

Vedtak: 58 for forslag fra Line Orlund og Kristin Rosøy, 5 for forslag fra Per 

Frey

2 Atibox: Hvor mange representanter skal sendes fra NBK til Atibox?

Styrets forslag (punkt 4-2b) om en fastasatt sum som kan brukes til å reise 

ned. Sett av en sum og bruk. Del på den summen og send de man vil. Må 

være en internsak. Summen blir satt av Årsmøtet. 

Line Orlund trekker sitt forslag (punkt 4-2a) om kun å sende en representant 

så lenge pengebruken kan begrenses og klubben kan sette av en fast sum.

Forslag fra Gisle Orlund: Ta med siste avsnitt i 4-2a i forslaget til 4-2b. "Diett 

og transportutvifter i forbindelse med arramngementer dekkes mot 

fremlegg av kvitteringer og maksimalt etter statens satser for dette.

Punkt 4-2 a er trukket

Punkt 4-2b med tilleggsforslag: enstemmig vedtatt

3
Hvite boxere vedrørende avbilding i klubbens organer.    Mange 

kommentarer og debatt i salen. Avstemming: 42 for 21 mot. 4-3 Vedtatt

Det har vært praktisert et forbud mot avbilding av hvite 

boxere i klubens organer (nettsider og Boxernytt).  

Gudrun Sørby og Line Orlund la frem forslag om at dette 

vedtaket skulle oppheves.

4

Føringer for avl og oppdrett. Hvem skal stå på oppdretterlisten. Innsendt 

forslag av Peter Czermak. Noen diskusjoner i salen vedrørende hvem som 

skal få stå på oppdretterlisten og om det bør stilles krav rundt dette. Husk 

boxeren er en brukshund!. Vedtak: Forslag utsettes. 62 mot 1 stemme
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2012 fort. 5
Fjerning av parringsavgift. Avstemming: 62 mot 1 stemme. Punkt 4-5 

Vedtatt.

Oppdretterne har i mange år betalt for å få behandlet 

parringsanmeldelser av klubben. Det blir fortalt at dette 

var for å få tilsendt valpepakker, noe man ikke lenger får.

6 Leie inn profesjonell revisor. Avstemming: Enstemmig vedtatt

7

Nye lover. Forslaget til nye lover var utarbeidet etter NKKs lovmal av 

arbeidsgruppen bestående av Per Frey og Knut Brodal, som ble oppnevnt 

etter årsmøte i 2011. Forslaget fra arbeidsgruppen vedtas med følgende 

tillegg:

§5-1 Valgkomite punkt c. Styremedlemmer endres til medlemmer.

§6-5 Opplæsning. "For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på 

ordinært årsmøte. Beslutningen må bekreftes på ekstraordinært årsmøte 

med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak tres beslutningen om 

oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte 

bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Fristen til å sende inn frister opprettholder som iht. Gammelt lovverkt. 

Vedtas

2013

Vedtak som det fremkommer i protokoll: Bakgrunn for saken: Senere behandling:

1 Gamle årsmøtevedtak - oppfølgingsak fra 2011:

 2008.

Sak 1: Utstillingskritikker publiseres på NBK'hjemmesider f.o.m. 2013

Sak 3: Innsendte lydighets- og bruksresultater publiseres på NBK's 

hjemmeside

2011.

Sak 1: Stillingen "Årets utstillingsboxer" kunngjøres i hvert når av Boxernytt.

Dette ble tatt til etterretning.

Per Frey hadde et ønske om å få gamle årsmøtevedtak som et eget kapittel i 

håndboken. Styret tar med seg dette innspillet.
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