Samlereferat styremøter 06.01.2018 og 02.02.2018
Tilstede: Cecilie Strømstad, Inger Beate V. Dyrstad, Line Orlund, Linda Acay, Solveig Strand, Ine
Furulund
Forfall:
Godkjenning av sakslister – Godkjent.
Medlemsutvikling
Klubben hadde ved nyttår 770 betalende medlemmer. Det var kommet inn 307 825 kroner i
kontingent. Dette betyr at vi manglet 9 (2175 kroner) fullt betalende medlemmer for å nå årets
budsjettmål.
Klubben har nå 508 betalende medlemmer. Det er kommet inn 208 250 kroner i kontingent så langt
i år.
Økonomi: Regnskap for 2017 er straks klart for henting hos regnskapsfirma. Det er anskaffet
Visma e-accounting for føring av regnskap i 2018.

Saker:
Sak 46: Refusjon av Doppler: Styret vedtar å refundere halv pris av dopplerundersøkelse. Dette
gjelder ikke sykdomsutredning.
Sak 47: Innstilling fra utstillingsrådet vedr fullcertordning: NKKs representantskapsmøte har
vedtatt at det åpnes for at klubber som ønsker det kan reversere ordning om fullcert. Klubbens
utstillingsråd anbefaler at dette settes opp som årsmøtesak. Vedtatt.
Sak 38: Statutter til bronseboxere – Brukshundrådet har utformet statutter og
poengutregningsregler for bronseboxere. Vi har diskutert hvordan vi skal løse det med
premieutdeling i år, siden statuttene har kommet først nå. Styrets flertall har vedtatt at det skal
utdeles premier til de beste hundene i sine grener i år, som før. Begrunnelse lyder som følger:
Styrets flertall velger å gå tilbake på tidligere vedtak, som sa at bronseboxere i de grenene som
mangler kriterier (rally, kreativ lydighet, agility og bruks RIK) ikke skal deles ut for 2017. Årsaken
til at vi endrer tidligere vedtak, er at det er publisert på klubbens nettsider at det deles ut «årets»
premie til disse. Ettersom det mangler kriterier har praksis i de årene disse har vært delt ut, vært at
den med høyest innsendte resultat får tildelt prisen. Styrets mener det er viktig at alle klubbens
medlemmer får anledning til å delta i konkurransen om å få disse prisene, og mener det oppfylles
ved å åpne for etterregistrering av resultater fra hele 2017. Informasjon om dette publiseres på
klubbens nettsider, på facebook og i Boxernytt. Styret er enig om at vi anbefaler at klubben endrer
regler for utdeling av disse prisene fra og med 2018, og det legges frem sak om dette til årsmøtet i
april.
Styrets mindretall har tatt protokolltilførsel på vedtaket:

“Vi er uenige i at styret går tilbake på sitt vedtak om å ikke dele ut bronseboxere i de greinene som det ikke
har vært offentliggjort kriterier for. (rallylydighet, agility, RIK og kreativ lydighet)
Vi mener det har vært en tvilsom praksis i utdelingen av disse, og at det er på høy tid at den opphører. Når
kriteriene ikke har vært offentliggjort for alle medlemmer i boxerklubben gjennom året fremstår utdelingene
som en intern premiering og ikke som en reell konkurranse. Dette mener vi er veldig uheldig.”
Solveig Strand og Inger Beate Dyrstad.
Statuttene må vedtas på årsmøtet før de evt. blir gjeldende.

Sak 48: – retningslinjer for bilder i Boxernytt- Det må komme tydelig fram at det å få avbildet
boxeren sin i boxernytt er en medlemsfordel.
Diskusjonssak(er):
Vi gjennomfører nødvendige endringer i håndboken på neste styremøte.
Vi har diskutert saker som skal opp på årsmøtet.
Orienteringssak(er):
Vi har sendt en orientering til mattilsynets gruppe for arbeid med hundeavl om helsearbeidet i
rasen. Orienteringen kan leses her.
Eventuelt:

Referent: Inger Beate

