Styremøte 16. desember 2014
Tilstede: Line , Henning, Lars Erik, Linda (pr skype), Kersti, Ørjan og Tone
Saksnummer settes fortløpende – nummeret følger saken fra møte til møte. Første styremøte i en
styreperiode starter på 1.
Faste poster:
A)
B)
C)

Godkjenning av saksliste
Medlemsutvikling
Økonomi

Saker til info:
Det tas til orientering at vi har 855 medlemmer og er på minus 1900 i forhold til budsjettet.
Regnskapsrapportene kommer fra Tone i løpet av denne uken, budsjettmessig for 2015 må vi ta
utgangspunkt i kontingenten.
Referater fra styremøtene i august og september er på plass.

Bekreftelse av saker diskutert/vedtatt siden forrige møte:
Vedtakssaker:
Sak 31 - Årsmøte 2015 - Svar fra NKK ang årsmøtedato .
Styret har behandlet brevet fra NKK, skjønner ikke helt svaret. Det sendes et brev for å få
nærmere forklaring på hva dette betyr
OBS! Navnet på kasserer Tone Granli, det står Granlund i protokollen fra årsmøtet i mars.
Reidun Grätz og Mai Nicolaysen må signere protokollen igjen for å rette opp denne feilen.
Sak 32 - Utstillinger 2016
Alternativ til ”vinterutstillingen”. Welsh Corgi klubben ønsker å arrangere utstillingen i 2016
med gjeterhunder, så det blir ikke lenger et samarbeid mellom oss og dem. Exporama er
reservert for 2016. Vurderer forskjellige måter vi kan gjøre oss nytte av hallen på, ved f.eks å
dele utgiftene med andre klubber eller avdelinger. Vi kan da lage 10 ringer, og kan be andre
klubber om de vil ha en spesialutstilling i en av de disse ringene. Vi kan også ha en
spesialutstilling arrangert av hovedstyret den ene dagen, og en spesial arrangert av en
lokalavdeling den andre dagen.
Rulleringsordning – ny valgfri runde eller repetisjon av siste 5 år. Ny valgfri runde. Fordelingen
av rulleringen må evnt. Tas opp på årsmøtet. Linda deltok ikke i diskusjonen om utstillingen i
Nordland vi er nå ferdig med første 5 års rulleringen vedtatt i 2008, styret diskuterer om de nå
skal fortsette på rulleringen eller starte en ny rullering. Vi starter nå en ny valgfri

rulleringsordning.
Sak 35 - Høring nyresvikt:
Avlsrådet har presentert et notat med ulike tiltak som kan iverksettes for å møte problemet med
nyresvikt i rasen for styret. Forslagene skal sendes ut til klubbens medlemmer for at de skal
kunne gi innspill til hvordan klubben skal håndtere situasjonen. Vi ønsker at dette forslaget skal
legges ut på nettsiden slik at både oppdrettere og andre skal kunne komme med innspill. @
Vedtak: sender ut til klubbens oppdrettere, avdelinger og kontaktområder og dokumentet gjøres
kjent på klubbens nettsider. Frist på svar: 31. januar 2015 (denne fristen er senere flyttet til 28.
februar).

Sak 36 - Logo Boxernytt:
Kristin Rosøy har sendt inn en forslag om å gå tilbake til den gamle, opprinnelige logoen med et
øre opp og ett øre ned for Boxernytt. Styret diskuterer saken.
Vedtatt: vi går tilbake til opprinnelig logo

Sak 37 - Valpeformidlere:
2 nye valpeformidlere er oppnevnt, Ellen Slipelv fra Oppland og Tiril Hjorthol fra Trøndelag.

Sak 38 - Referat fra samarbeidskonferansen:
Ingen kommentarer på referatet.
Sak 39 - endringer i retningslinjer for avl og oppdrett
Styret har via avlsrådet fått to problemstillinger knyttet til bruk av avlsdyr som av ulike årsaker
ikke kan oppfylle de krav klubben i dag stiller. Styret diskuterer om det skal åpnes for å kunne
søke om unntak fra reglene, men det er enighet om at man ikke ønsker regler som kan tolkes. På
den måten behandles alle likt.
Den andre problemstillingen omhandler hunder som av ulike grunner ikke kan stilles på
utstilling. I denne saken fattet styret følgende vedtak som tas inn som en del av
retningslinjene: Det presiseres at hunder som ikke kan stilles ut på grunn av at de er kupert
(lovlig i utlandet, eller på grunn av skade her hjemme) kan få en dommeruttalelse som erstatter
utstilling.
Det samme gjelder for hunder som på grunn av ulykke eller skade ikke vil kunne få
kvalitetsbedømmelse på en vanlig utstilling (f.eks en hund som har hatt et komplisert benbrudd
som gjør at den ikke beveger seg jevnt, og derfor vil få KIP på utstilling). Dersom det er en skade
som gjør at hunden ikke kan stilles ut, må det vedlegges en attest fra veterinæren som behandlet
skaden ved evt melding om paring.
Sak 40 - Webmaster :
Bente Borsheim bli ny webmaster

Sak 41 - Vedr. nyresvikt – fra Liselotte R. Bjørkgård .
Liselotte R. Bjørkgård har sendt brev til klubben der hun ber om at problemet med nyresvikt tas
tak i. Henning skriver svar til Liselotte der han viser til sak som skal sendes ut til klubbens
medlemmer for innspill.
.
Sak 42 - Utenlandske oppdretter ønsker å formidle valper gjennom klubben
Styret diskuterer saken og kommer frem til at vi ikke ønsker dette. Norsk Boxerklubb vil bare
formidle norske kull på sin hjemmeside
Vedtatt: Kun norske hunder på NBK's nettside.
Diskusjonssak:
Sponsor: Vi har ikke noen sponsor akkurat nå. Lars Erik har et forslag på Sportmans pride. Line
følger opp videre med Eukanuba.
Orienteringssak:
 Styremøte 10. februar
 Fra NKK RS
o Stor-cert. Var mye bedre stemning på dette RS'et enn på det forrige. Ordningen
med storcert fortsettter. Se link. Virkning fra 1.1.2015. Nærmere opplysninger
finnes her:
http://web2.nkk.no/no/nyheter/Retningslinjer+for+storcert.b7C_wljY07.ips
o Seminar i slutten av februar. Diskuterte innholdet i seminaret. Det blir et seminar
om opdrett, fødsel og valpekassen. Holdes på messa, deltagerne må selv ordne
overnatting. Målsetning: gamle og nye oppdrettere.
Eventuelt:
10 januar er det heldagsmøte for styret

