Styremøte 02.09.2017
Tilstede: Cecilie Strømstad, Line Orlund, Solveig Strand og Ine Furulund.
Forfall: Inger Beate Vongraven Dyrstad, Linda Acay og Sissel Bjørnli
Godkjenning av saksliste - godkjent.
Medlemsutvikling
Klubben har nå 731 betalende medlemmer. Det er kommet inn 297 775 kroner i kontingent. Dette
betyr at vi mangler 55 (12 225 kroner) medlemmer med redusert kontingent for å nå årets
budsjettmål.
Økonomi:
Line har levert regnskap for andre kvartal til regnskapsfirmaet og gjennomgikk de store linjene i
regnskapet.
Regnskapsfirmaet har varslet at de setter opp honoraret med kr. 1000,- pr. måned.
Bekreftelse av saker vedtatt siden forrige møte:
Sak 29 – Forespørsel fra Boxerjkd.com om å få lenke til våre stamtavler
Vi har vedtatt at vi vil lage en tekst som skal følge lenken med en kort forklaring på våre stamtaler.
Sak 30 – Saker og forslag til Representantskapsmøte NKK
Saker til RS har vært diskutert og vi har gitt støtte til en rekke saker, samt til kandidatur til nytt
hovedstyre i NKK.

Saker:
Sak 31 – Endringer i kontaktområdene
Kontaktområde Rogaland. Ny kontaktperson blir Kristin Helen Mauseth Tørresdal, Cecilie reiser
over for å ha et medlemsmøte.
Kontaktområde Nordvestlandet endres slik at det omfatter både Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal. På grunn av store avstander vil det være 3 kontaktpersoner i lokalområdet.
Kontaktområde Buskerud. Kontaktperson Anne Lovise Dirdal har flyttet, og vi trenger ny
kontaktperson.
Kontaktområde Hedmark og Oppland. Kontaktpersonen i Hedmark, Rikarda Brenna ønsker
avlastning, så vi må finne en ny kontaktperson i fylket.
Sak 32 – Endringer i NKK registeret
Noen medlemmer er ført i feil avdeling. 20 medlemmer er ikke geografisk fordelt. Vi ber
medlemskontakten ordne dette med NKK. Ny mulighet for verving av medlemmer.

Sak 33 – Retningslinjer for avl og oppdrett
De vedtatte endringer i retningslinjene er ikke oppdatert. Avlsrådet får i oppdrag å gå gjennom
styrevedtak som er gjort, og implementere de i retningslinjene. Gradering av dopplerresultat må
endres fra tall til tekst i retningslinjene.
Sak 34 – Forslag fra avlsrådet om at tidspunkt for innmelding av parring endres til før
parringen gjennomføres
Avlsrådet har sendt en henvendelse til styret med ønske om at melding om paring skal sendes før
paringen finner sted. Det anbefales at man melder inn to hannhunder, slik at man har en i reserve
hvis den første ikke kan brukes. Styret støtter forslaget, men før retningslinjene kan endres må
saken sendes på høring.
Sak 35 – Dobbelthandling, henvendelser fra flere medlemmer i etterkant av flere utstillinger
Hovedstyret har fått flere henvendelser gjennom året fra utstillere og ringpersonale om
dobbelthandling på våre spesialutstillinger. Dette er brudd på utstillingsreglene, og i mange tileller
virker det forstyrrende, eller direkte ødeleggende for konkurrentene. Vi diskuterer dette på
samarbeidskonferansen i oktober for om mulig å finne en løsning på problemet.
Sak 36 – Klubbens Facebook og Nettsider
Styret ønsker å være mer aktiv utad med informasjon, og ønsker å bruke Facebooksidene mer for å
holde medlemmene orienter om aktuelle saker, samt klubbens standpunkt i forskjellige saker. Vi
vedtar også å opprette en lukket diskusjonsgruppe for klubbens medlemmer på Facebook.
Sak 37 – Avlsrådet
Solveig Sandgren har trukket seg fra avlsrsådet, og avlsrådet ønsker å få en erstatter. Styret støtter
dette.
Sak 38 – Statutter for Bronseboxerene
Styret diskuterte regler for tildeling av bronseboxere. Det finnes et tidligere styrevedtak som sa at
bronseboxere deles ut i alle offisielle NKK konkurransegrener der boxer deltar, til den boxer med
de beste innsendte resultatene. Aktuelle grener er: Kreativ Lydighet, Rallylydighet, Viltsporprøver,
Bruks NBF, Bruks RIK, Agility og Lydighet. Vi finner ikke det gamle styrevedtaket, som trolig ble
gjort i 2011. Vi repeterer derfor vedtaket, så det kan lages informasjon på nett og deles ut
bronseboxere for 2017. Brukshundrådet arbeider med nye og forbedrede statutter, som legges frem
på samarbeidskonferansen 2017, og som skal sendes som sak til årsmøtet i 2018.
Sak 8 – Boxernytt – anmodning fra medlem om å ikke endre format.
Styret opprettholder sin avgjørelse om å endre format på Boxernytt.
Dikusjonssak(er):
Samarbeidskonferansen – møter i rådene – 2 timer søndag morgen, de som ikke er i rådene har
møter med styremedlemmer.
Styret diskuterte fremtidige kompetansebehov
• Orienteringssak(er):
NKKs arbeid med å oppdatere helseregistreringer i DogWeb – se post i facebookgruppa.
• Det er sendt en klage til NKK fra ringsekretær på Årsvinnerom usportslig opptreden av en
utstiller. Styret er orientert om saken
• Orientering om oppgaver fra handlingssplanen.
• 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. Cecilie kontakter Frode Lingaas for å avtale et møte

• Være pådriver for å få arrangert møte mellom avlsrådene i de nordiske boxerklubbene –
det er avtalt et slikt møte kvelden før Boxerseminar i november
• Være med på å arrangere Nordisk Boxerseminar – under arbeid
• Delta på Atibox General Assembly – Cecilie var tilstede, men General Assembly ble ikke
gjennomført fordi innkallingen ikke ble godkjent. Ny dato er ikke kunngjort
• Videreføre spondyloseprosjekt – Line fortsetter med dette, det er flere som har røntget
hunden sin for annen gang!
• Rasekompendium ferdigstilles – Linda melder at arbeidet er i oppstartfasen
• 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 – under arbeid
• Arrangere spesialutstillinger – gjennomført
• Gjennomføre samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte. – Cecilie og Inger Beate.
Line har økonomisk ansvar. Invitasjoner sendt til tillitsvalgte
• Gjennomføre boxerseminar med fokus på mentalitet - gjennomført
• Arrangere figurantkurs for klubbens tillitsvalgte – gjennomført

Møtedatoer framover:
2.9-17 lørdag ettermiddag Oslo
13.10-17 fredag ettermiddag Oslo
9.12 heldag lørdag Trondheim
6.1-18 lørdag heldag Oslo
9.2. 2018 fredag ettermiddag Oslo
13.4. 2018 fredag ettermiddag Oslo
5.-6. Mai 2018 styreseminar for det nye styret.

Referent: Cecilie Strømstad

