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Line ønsker velkommen 
 
Presentasjonsrunde: 
 
Sissel Bjørnli, leder Trøndelag 
Marit Andersen, valgkomiteen 
Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder 
Tore Halvorsen, leder Nordland 
Cecilie Sundberg, Telemark 
Henning Lund, styret 
Gunn Moss, avd Hordaland 
Lars Erik Bye, styret 
Ørjan Moss, brukshundrådet og styret 
Helge Fjeld, materialforvalter 
Tone Granli, styret 
Kristin Rosøy, red boxernytt 
Ingunn Terjesen, avd Oslo/Akershus 
Linda Acay, styret 
Nina Syvertsen, avlsrådet 
Ingrid Tomulevski, brukshundrådet 
Line Orlund, styre/leder 
 
Går gjennom referatet fra i fjor 
 
Fra lokalavdelinger og kontaktområder: 
 
Tore Halvorsen/Nordland: 
 
Ny avd i år, ønsker mer organisert aktivitet. 
- Aktivitetsplan  
- Ukentlige treff med rullerende aktiviteter 
- Utfordring: langt fylke, men har kommet godt i gang 
 
 
Sissel Bjørnli/Trøndelag: 
 
- Har en god kjerne av engasjerte medlemmer. 
- Har fått leie en grusbane til hundetrening, satt opp gjerde og brakke  
- Har kjøpt agilityutstyr 
- Holdt utstilling også i 2014 
- Boxersprint er veldig populært 
- Medlemmer som har deltatt på akt gjennom året får en gratis treningshelg på hytta ved 
Ellingsvannet 
 
 
Gunn Moss/Hordaland: 



 
- En stabil kjerne av medlemmer, og noen andre som kommer innom iblant 
- Medlemsmøte m foredrag om MH 
- 4 medltreff m boxersprint 
- Utstilling 
- RIK-prøve og ferdselsprøve 
- NBF-prøve 
- Kåringsprøve 
- Vanskelig å få konkrete svar fra medlemmene om hva de ønsker at avd skal drive med.  
 
 
Per Frey/Agder: 
 
- Liten gruppe stabilt på ca 40 medlemmer 
- Foreslår at klubben sender data på nye valpekjøpere til avd/kontaktområder  
- Leier en ridehall hver onsdag for trening 
- Utstillingstrening 
- Formøte før årsmøtet 
- 4 boxersprinter i året 
- Tilfreds med å være kontaktområde 
- Snakker om historikken til avdelingen/kontaktområdet 
 
 
Line Orlund presenterer på vegne av avd Østfold, Lars Erik supplerer: 
 
- fast gjeng som møter på onsdagstreff på gamle Evenrød skole 
- utstilling som ble godt gjennomført 
- har slitt litt med rekrutteringen, men invitasjon til handlerkurs via Facebook var effektivt 
- Kurs: valp, bronsemerke, handler 
- Skal delta på dugnaden på D4A 
 
 
 
Ingunn Terjesen/Oslo Akershus: 
 
- over 200 medl, men skulle gjerne sett en større andel aktive 
- utstillingstrening med Gert Popp 
- boxerleir for 6. året på rad, deltagere fra 8 fylker 
- sporkurs kl D 
- temakvelder for nye og mulige valkpekjøpere 
- leier hall for innendørstrening en gang i uka 
 
 
Cecilia Sundberg/Telemark: 
 
- ikke så lettå "finne" potensielle medlemmer 
- felles turer 
- ringstreningskurs 
- mål om å få samlet flere av boxereierne i Telemark 
 



 
Ørjan Moss/styret 
 
- Idé: forhandlet frem en avtale med vet i Bergen, slik at alle i klubben får solide rabatter på 
helseundersøkelsene!  
 
 
Line Orlund om Atibox 
 
Orienterer om Atibox og Norges roller og oppgaver der.  
 
 
Cecilie Strømstad om avlsrådets arbeid 
 
- Hvem gjør hva? 
- Hva har AR gjort i 2014? 
- Om nye retningslinjer for avl og oppdrett som er bygget opp etter NKKs prinsipp om få 
restriksjoner, større frihet og ansvar til oppdretterne 
 
 
Kristin Rosøy om Boxernytt 
Har vært red i 5 år. Færre utfordringer nå enn før, lett å fylle bladet med stoff. Det er en 
diskusjon i salen man leser bladet. Det diskuteres også om man skal tilby bladet elektronisk. 
Styret informerer om at man diskuterte dette på styremøte 17. oktober og at man ser på 
muligheten av å passordbeskytte Boxernytt og sende det elektronisk til medlemmene. Kristin 
informerer om at hun gjerne tar imot innspill til bladet. Styret får kritikk for at de leverer stoff 
for sent til bladet. Kristin vil gjerne ha inn en annonseansvarlig. Det kommer forslag om at 
man skal få dommere til å skrive noe fra speislautstillingene. 
 
Line Orlund om webredaksjonen 
Vi trenger en ny webredaktør. Liselotte publiserer utstillingsresultater og bistår også ellers, 
men trenger flere. Ta med budskapet tilbake til områdene og tenk over om det finnes noen 
som kan være aktuelle. Line demonstrerer ny løsning for å sende inn resultater og bilder til 
webredaksjonen.  
 
 
Per Frey om valgkomiteens arbeid 
Redegjørelse om arbeidet i VK og rammene for komiteens virksomhet. Peker på at VK står 
ansvarlig bare overfor årsmøtet, ikke f eks styret. 
Diskusjon om tidspunkt for årsmøtet - Frey peker på et ønske fra Årsmøtet 2013, fra ham og 
Knut Brodal, om at møtet ikke skal ligge på søndag. Mener at formuleringen i referatet betyr 
at dette er et vedtak. Dyp uenighet mellom VK og styret/andre tillitsvalgte. Marit Andersen 
mener vi må få en uttalelse fra NKK om hvorvidt dette ønsket skal kunne tolkes som et 
vedtak. Vi avventer dette.  
 
 
Ørjan Moss om brukshundrådet 
Forklarer hvordan dårlig info fra NKK gjorde at vi måtte avlyse det planlagte figurantkurset i 
høst.  
 



 
Line Orlund oppsummerer status ift årets handlingsplan og forteller om arbeidet med å 
flytte inn i nytt lager.  
 
 
Diverse 
- Line orienterer om frister for lokalavdelingene 
- Styret ønsker å endre fristen for å sende inn dommerønsker fra avdelingene fra 1. juni til 5. 
januar året før utstillingene.  
- Sissel Bjørnli spør om antallet utstillinger og fordeling på områder, og Line gjør rede for hva 
styret har kommet fram til. Veldig viktig at avdelinger og områder gir innspill på hvilke 
utstillinger de ønsker at klubben skal si ja til i sitt område.  
- Orientering om ekstraordinært årsmøte.  
- Orientering om medlemsutviklingen i klubben. Medlemstallet synker, og det er som i NKK 
og i andre raseklubber. Diskuterer hvordan man kan prøve å gjøre noe med utviklingen, f eks 
om det finnes noen god måte å få oversikt over, og få formidlet til lokalavd, eierdata på nylig 
registrerte valper. Det er viktig at alle gjør det de kan for å fange opp evt nye medlemmer.  
- Deltakerne synes det er viktig med samarbeidskonferansen, og gjerne i kombinasjon med et 
raseseminar med "faglig påfyll". Kan også diskutere om det er mulig å begynne fredag kveld. 
- Nettsidene: det hadde vært fint om flere engasjerte seg i nettsidene. Vi diskuterte forskjellige 
spørsmål rundt innhold og oppbygning på sidene. Det bør ryddes opp flere steder - nettsiden 
er stor og til dels uoversiktlig. 
 
 
Godkjent av hovedstyret 10 desember, med en endring 9. mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


