
Styremøte 6, og 7. Mai -2017

Tilstede: Cecilie Strømstad, Inger Beate V. Dyrstad, Line Orlund, Linda Acay, Solveig Strand og
Sissel Bjørnli

Forfall:
Ine Furulund

A - Godkjenning av saksliste
Saksliste godkjent

B - Medlemsutvikling
Klubben har nå 679 betalende medlemmer. Det er kommet inn 277 300 kroner i kontingent. Dette
betyr at vi mangler 73 (32 700 kroner) fullt betalende medlemmer for å nå årets budsjettmål på 310
000,-.
Styret er enige om at vi kontakter alle nye boxereiere og inviterer dem til å bli medlemmer i
klubben.

C - Økonomi
Line har startet på sin oppgave som kasserer og gir en kort orientering om regnskapet.

Bekreftelse av saker vedtatt siden forrige møte:
Sak 1 – Håndtering av ryktespredning
Konfidensiell sak. .

Sak 2 – Råd og utvalg
Styret diskuterer behov for å endre sammensetting i råd og utvalg.
Vedtak: Line Orlund tar over som kasserer og Ine Furulund tar over som materialforvalter. Inger
Beate fortsetter som sekretær. Vi leter etter en sponsoransvarlig, og leter aktivt etter mulig leder for
avlsrådet.

Vedtakssaker:
Sak 3 – Virksomhetsplan, fordeling av oppgaver, styrets møteplan
Handlingsplan 2017

• Igangsette ny helse og atferdsundersøkelse jfr. tidligere vedtak om at denne skal gjennomføres
hvert 5. år. Dette er en forutsetning for revidering av RAS i 2018 – Line og Cecilies ansvarsområde.
• Være pådriver for å få arrangert møte mellom avlsrådene i de nordiske boxerklubbene – Leder av
avlsrådets oppgave, Cecilie.
• Være med på å arrangere Nordisk Boxerseminar – Cecilie og Sissel har ansvar for dette
• Delta på Atibox General Assembly – Cecilie gjør dette
• Videreføre spondyloseprosjekt – Line fortsetter med dette
• Rasekompendium ferdigstilles – Linda sin oppgave
• Videreføre arbeidet med å overvåke nyresvikt, hjertelidelse og andre arvelige lidelser hos boxer.
Videreføre samarbeidet med Frode Lingaas ved NMBU (Veterinæhøgskolen) i hans arbeid med å
finne DNA for kronisk nyresvikt. – Cecilie sin oppgave
• Arrangere spesialutstillinger – Line sin oppgave
• Gjennomføre samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte. – Cecilie og Inger Beate. Line har
økonomisk ansvar.



• Gjennomføre boxerseminar med fokus på mentalitet - gjennomført
• Arrangere figurantkurs for klubbens tillitsvalgte – gjennomført

Fordeling av oppgaver:
 Linda Acay har ansvar for kontakt med lokalavdelinger og kontaktområder
 Solveig Strand er styrets kontaktperson for avlsrådet
 Inger Beate Vongraven Dyrstad er styrets kontaktperson for brukshundrådet
 Line Orlund er styrets kontaktperson for utstillingsrådet

Sak 4 – Samarbeidskonferansen 2017 og tilstøtende seminar
Forslag til vedtak: Samarbeidskonferansen arrangeres i uke 41, 14-15. Oktober. Enten på Scandic
Gardermoen, eller på Messa. Ansvarlige for arrangementet er Cecilie og Linda. Seminaret på lørdag
er kun åpent for tillitsvalgte. Diskutere tema for seminaret.

Styret vedtar at samarbeidskonferansen avholdes 14. Og 15. Oktober 2017. Line tar ansvar for
økonomi og å hente inn tilbud, Cecilie og Linda tar ansvar for oppsett av program og praktisk
gjennomføring. I tillegg inviteres en tillitsvalgt utenfor styret som skal sitte i
arrangementskomiteen.

Sak 5 – Krav om kjent mental status for avlsdyr – vedtak etter høringen
Forslag til vedtak: Vi ønsker flest mulig avlsdyr mentaltestet, og støtter derfor klart opp om en
anbefaling.
Styrets flertall har bestemt at forslag om krav for mentaltesting ikke iverksettes nå. Saken skal opp
igjen til vurdering på første møte etter årsmøte 2018. Mindretallet er uenige i dette, og tar ut
protokolltilførsel på saken:
Vi (Solveig og Inger Beate) tar protokolltilførsel på vedtaket, da vi mener tiden er moden for et krav
om MH-test på avlsdyr. Vi ser ikke at rasen vil tjene på å utsette kravet, men mener det er stor verdi
i å kartlegge de mentale egenskaper som finnes i populasjonen.
MH-test er et verktøy for avl, på lik linje med helsetester og eksteriørutstillinger, og vi mener
oppdrettere bør benytte seg av det. Tilgangen på MH-tester er god nok på landsbasis. Vi mener at
brukshundrådet har god begrunnelse for hvorfor kravet bør innføres. Et slikt krav vil også støtte
opp under klubbens formål om å fremme boxeren som brukshund.

Flertallets begrunnelse:
Både flertallet og mindretallet i styret er enige om at man på sikt ønsker å innføre et krav om kjent
mentalstatus hos boxer for at denne skal kunne brukes i avl.
Flertallet i styret mener imidlertid at det ikke er riktig tidspunkt å innføre krav om kjent
mentalstatus nå.
I etterkant av helse- og atferdsundersøkelsen som Norsk Boxerklubb gjennomførte i 2012/2013 ble
det nedsatt en gruppe som utarbeidet en Rasespesifikk Avlsstrategi (RAS) for boxer i tråd med
anbefaling fra NKK. Denne danner grunnlag for dagens retningslinjer for avl og opprett.
I tråd med NKKs anbefalinger forbereder styret nå en ny helse- og atferdsundersøkelse som så
skal, sammen med annet innsamlet datagrunnlag, legges til grunn for en revidering av RAS og
senere en revidering av retningslinjer for avl og oppdrett. En slik revidering bør involvere alle
deler av klubben i et systematisk arbeid for å få en god balanse mellom krav og anbefalinger
innenfor flere områder, herunder mentalitet. Flertallet i styret mener det er uheldig å behandle
enkeltdeler av retningslinjene nå og ønsker at dette behandles sammen med øvrige retningslinjer
for avl og oppdrett i den forestående revideringen.



Styret har i flere år jobbet for å få opp kompetansen om hvordan mentaltesting kan brukes i
avlsarbeidet. Dette er gjort ved at det er arrangert kurs og konferanser med mentaltesting som
tema. Det er også igangsatt en opplæring av klubbens tillitsvalgte i forhold til det å arrangere
mentaltester og ikke minst har vi igangsatt en omfattende opplæring av tillitsvalgte som figuranter.
Høringen som ble sendt ut i forkant av denne saken, frembragte få argumenter som styret ikke
allerede hadde kjennskap til. Det høringen imidlertid viste er at svært mange av oppdretterne ikke
ser hvordan de kan bruke mentaltesting som en viktig informasjon i sitt avlsprogram eller at de
mener mentaltesting vil føret til at færre følger klubbens retningslinjer for avl og oppdrett. Det er
grunn til å anta at å innføre et slikt krav nå ville føre til liten endring i hvordan oppdretterne
planlegger sine kull.

Cecilie, Line, Linda, Sissel (vara)

Sak 6 – Dato for årsmøtet 2018/Boxerseminar
Forslag til vedtak: på bakgrunn av stort ønske om årsmøteseminar neste år også fra årets deltakere,
gjentar vi suksessen! Årsmøteseminar lørdag 14. April, og årsmøte søndag 15. april. Vi lager en
gruppe som er ansvarlig for å arrangere årsmøteseminaret. Tema? Se vedlegg for ønsker om tema
fra årets deltakere – vedlegg sak 6

Styret vedtar at årsmøteseminar avholdes 14.april, årsmøtet avholdes 15.april. Tema for seminaret
blir rasestandard og boxerens eksteriør. Cecilie og Inger Beate tar ansvar for program og praktisk
gjennomføring, Line tar økonomiske spørsmål. En person fra avlsrådet vil også bli spurt om å sitte i
arrangementskomiteen, i tillegg til en tillitsvalgt utenfor styret.

Sak 7 – Henvendelse fra medlem om netthets.
Et medlem har tatt kontakt.

Styret oppfordrer medlemmer til å utvise godt nettvett, viser til NKKs retningslinjer for dette.

Sak 8 – Trykking av boxernytt - henvendelse fra redaksjonen
se vedlegg sak 8 1-7.
Styret vedtar at Boxernytt kommer i papirformat, og digital versjon som et tileggstilbud.
Styret vedtar å støtte redaksjonens forslag om å endre format, dette tidfestet til Boxernytt 1, 2018.
Styret vedtar å beholde Kurér som trykkeri.

Sak 9 - Felles Nordisk Boxerseminar
Forslag til vedtak: Seminaret arrangeres på Gardermoen 11.-12. November eller 25.-26. November
– nedsette en gruppe for tema og arrangement. Seminaret deles i fire, med en del om
eksteriør/anatomi, en del om mentalitet – emne mentaltester som avlsverktøy, en del om helse, og
en del om avl/oppdrett/genetikk. Vi prøver å få til en felles nordisk arrangementskomite, hvor alle
land og flere tillitsvalgte kan få muligheten til å bidra Dato og tema bestemmes i fellesskap innen
gruppen som nedsettes, og i samarbeid med de andre landene.

Styret vedtar forslaget, Cecilie og Sissel sitter i arrangementskomiteen, mens Line har økonomisk
ansvar.

Sak 10 - Høring om ny lovmal
Line orienterer.



Sak 11 – Høring om disiplinærsaker
Høringsfrist 1.6, denne må vi behandle mellom møtene pga tidsskjema og at vi venter på
tilbakemelding fra raseklubbenes fellesallianse.

Sak 12 - Søknad til NKK om antallsbegrensning.
se vedtak fra Årsmøtet vedlegg 1 Sak 12.

Styret vedtar å delegere til avlsrådet å skrive en søknad til NKK om antallsbegrensning etter
matadorhanner. Styret skal godkjenne søknaden før den sendes til NKK. .

Sak 13 – Raseklubbenes fellesallianse
Line orienterer. Vi vedtar å betale en krone per medlem i NBK i kontigent til RFA. Line skriver en
sak til nettsidene og Boxernytt med informasjon til medlemmene om RFA.

Sak 14 – Atibox
Cecilie reiser ned på General Assembly. Styret vedtar at leder av brukshundrådet, Kristin P, reiser
på IPO-VM/Bruks-VM i 2018.

Sak 15 – Medlem som gjentatte ganger handler i strid med NKK's etiske retningslinjer og
avlsstrategi.
Saken oversendes NKKs disiplinærkomite.

Sak 16 – Henvendelse fra medlemmer om disiplinærreaksjon mot oppdrettere som ikke følger
klubbens lover.
Styret har behandlet saken og tar den med videre til dialogmøtet for oppfølging.

Sak 17 – Dommere til NBK's utstillinger i 2018.
Se vedlegg 1 til sak 17.
Forslag til vedtak: vi inviterer Vesna Curcic fra Serbia til årsvinnerutstillingen 2018, og Claire Kay
fra UK til februarutstillingen 2018.
Styret vedtar forslaget.

Sak 18 – Klubbens Facebooksider
Styret minner om at alle grupper/sider i kontaktområder og lokalområder skal ha NBKs logo. Leder
og webredaktør skal ha administrator/publiseringsrettigheter på sider og/eller grupper som retter seg
mot NBKs medlemsmasse.

Sak 19 - Kjøpehund.no
Det er et problem at kull blir formidlet gjennom kjopehund.no, når det ikke ligger informasjon om
kullene tilfredsstiller raseklubbenes krav til avl.

Forslag til vedtak: Vi kontakter HS i NKK, og fremmer forslag om at når en oppdretter registrerer
et kull, må det være en avkrysningsmulighet slik at oppdretter kan velge om de vil ha kullet sitt på
siden. Det må også være tidsstyrt publisering. Raseklubben må ha mulighet til å merke et kull som
tilfredsstillende- eller ikke tilfredsstillende etter raseklubbens retningslinjer. Det må finnes en
brukermanual for oppdrettere, så de selv kan administrere. Vi bringer saken videre til
Raseklubbenes Fellesallianse for å se om flere støtter saken.



Styret vedtar forslaget.

Sak 20 - Spørreundersøkelse om BSI
Styret har svart på NKKs undersøkelse om BSI.

Diskusjonssaker:
Dialogmøte 10. Juni: planlegging av dialogmøtet. Vi sender skriftlig invitasjon med forslag til
program til alle klubbens oppdrettere.

Orienteringssak(er):
Utviklingen av HD i rasen vår
Utviklingen av Spondylose
DNA test for nyresykdom hos boxer
Eventuelt:


