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Utdrag fra §§ 3-2, 3-3 og 3-4  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes, har 
møte- og stemmerett. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle 

medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det 
kan bare stemmes ved personlig fremmøte eller med avgitt forhåndsstemme. 

Forhåndsstemme kan kun benyttes ved valg og ikke på innkomne saker. 
Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 7 (NB! Ny frist jfr. nye lover) dager før 
årsmøtet, det vil si senest 7. april. Kun saker på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er 
ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke 

ved valg. 
 

 
Årsmøtet 

For å kunne avgi skriftlig forhåndsstemme på kandidater må vilkårene i klubbens lover § 3-2 
være oppfylt. 

 
Til alle som sender inn forhåndsstemme til valgene på årsmøtet i Norsk Boxerklubb, gjelder 

følgende prosedyre: 
 

1: Når stemmeseddel er utfylt, legges denne i en umerket konvolutt. 
2: Konvolutten med stemmeseddelen i, legges i en ytre konvolutt som merkes med  

VALG og AVSENDERS NAVN, 
og sendes til 

 
Norsk Boxerklubb  

Postboks 518 Sentrum 
0105 Oslo 

 
Alle forhåndsstemmer skal være ovennevnte adressat i hende syv dager før årsmøtet 

avholdes. Mangler innsenders navn på konvolutten forkastes denne, og det skal 
protokollføres. Konvoluttene skal kontrolleres mot medlemsregister for kontroll av gyldig 
medlemskap og betalt kontingent i forkant av årsmøtet, og kan kun åpnes av årsmøtets 

tellekorps. 
 

Det kan kun stemmes på kandidater som er foreslått til vervene  
i innkallingen under punkt 7 

 
Dersom stemmeseddel inneholder andre navn forkastes denne, dette skal protokollføres. 

 
NORSK BOXERKLUBB 

Hovedstyret 
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Viktig informasjon: 
 

Frist 1. april for innsending av resultater til konkurransen om 
pokaler og statuetter 

 

 
 
Styret oppfordrer medlemmer til å etterinnmelde offisielle resultater for 2017 til klubben, 
slik at alle som har konkurrert kan delta i konkurransen om ulike hederspremier. Resultatene 
sendes inn til klubben via klubbens nettsider (knappen «send resultater») eller til 
post@norskboxerklubb.no. 
 
De siste årene har Norsk Boxerklubb delt ut bronseboxer til beste ekvipasje i hver offisielle 
NKK-gren, men det er ikke beskrevet regler for å få tildelt alle. De siste årene har derfor 
klubben delt ut «Årets xxxx-boxer» til den ekvipasjen med best resultater innen hver gren.  
 
Fra og med 2018 ønsker styret, i samarbeid med klubbens brukshundråd, å endre reglene for 
utdeling av hederspremier/statuetter. Forslag om dette legges frem på årsmøtet 2018. 
 
Les mer om de ulike pokalene og statuettene på klubbens nettsider: 
http://www.norskboxerklubb.no/skjema-statutter eller ved å skanne vedlagte QR-koder. 
Dette gjelder også oppdrettere som vil konkurrere om å bli årets oppdretter. 
 

• NBKs spesialpremie 

• NBKs dressurplakett 

• NBKs brukshundplakett (klasse C) 

• NBKs brukshundpremie (klasse B) 

• NBKs brukshundskjold (klasse A) 

• NBKs lydighetspremie kl. I, kl. II, kl. III og elite 

• Årets lydighetsboxer 

• Årets lydighets/bruksboxer 

• Årets brukshund NBF 

• Årets brukshund IPO*  

• Årets agilityhund* 

• Årets kreativ-lydighetshund* 

• Årets rally-lydighetshund* 

• Årets viltsporhund** 

• NBKs redningshundskjold 
 

 

http://www.norskboxerklubb.no/skjema-statutter
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* Mangler kunngjorte kriterier – deles ut til den med best 
plassering av de innsendte resultatene. 
** Er ikke kunngjort på nettsiden, men er offisiell gren i NKK 

 

• Årets utstillingsboxer (regnes ut av utstillingsrådet) 

• Veteranenes veteran 

• Utenlandseid boxer som oppnår norsk 
utstillingschampionat 

• Championatkrus (fremkommer på liste fra NKK) 

• Lambos «pokal» (fremkommer på liste fra NKK) 
 

 

 

• Årets oppdretterpokal 
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1 Møtetekniske saker: 
 

1.1 Godkjenne innkallingen 
Årsmøtedato ble kunngjort i Boxernytt nummer 4/2017 og også på nett i januar 2017. I følge 
de gamle lovene skulle innkallingen være medlemmene i hende tre uker før årsmøtet. Dette 
er redusert til minst to uker før årsmøtet i de nye lovene. Innkalling til årsmøte 2018 
tilfredsstiller både nye og gamle lover.  
 
I tråd med de nye lovene, sendes ikke årsmøtepapirer ut til samtlige medlemmer. De sendes 
per mail, legges på nettsiden og vil bil sendt til medlemmer som sender forespørsel om 
dette.  
 

1.2 Oppnevne møteleder(e) 
Styret foreslår Morten Kristoffersen som møteleder. Kristoffersen var møteleder på 
klubbens årsmøte i 2017, han var møteleder på dialogmøtet i juni 2017 og har ellers lang 
erfaring som møteleder i andre organisasjoner. 
 
Elin Lundby har vært ordstyrer for boxerklubben på flere årsmøter. Hun har lang erfaring 
som møteleder i ulike organisasjoner. 
 
Forslag til vedtak: 
Morten Kristoffersen og Elin Lundby velges som møteledere 
 

1.3 Godkjenne medlemmer med stemmerett 
 

1.4 Godkjenne forhåndsstemmer 
 
1.5 Godkjenne forretningsorden 
Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet 2018: 
 
Taletiden for innledere er ikke begrenset. Taletiden elles er tre minutter. En tegner seg til 
talerlisten ved å vise nummerskilt.  
 
Det er anledning til å be om replikk på ett minutt. En replikk er en kort kommentar til siste 
debattinnlegg. Det er anledning til å gi to replikker etter hvert innlegg. Det er anledning til å 
gi svarreplikk som også begrenses til ett minutt.  
 
Forslag skal være skriftlige, inneholde navn og være undertegnet. Forslag skal leveres til 
ordstyrer. De som har rett til å komme med forslag melder seg til forretningsorden, 
dagsorden og replikk ved å vise nummerskilt. Det er kun anledning til å fremme 
endringsforslag på allerede fremsatte saker, nye saker tillattes ikke jfr. klubbens lover § 3-4 i. 
 
Ved strek for talerliste, må forslag leveres til ordstyrer som refererer forslagene. Forslag som 
ikke er levert eller framsatt før det er satt strek, skal ikke være med i videre behandling. Før 
det blir satt strek, skal ordstyrer referere talerlisten.  
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Hvis det er flere forslag til vedtak, skal møteleder foreslå rekkefølge for avstemmingen.  
 
Alle representanter med stemmerett har plikt til å delta i forhandlingene.  
 
Innlegg utenom sakslisten blir ikke godtatt. 
 
Alminnelig flertall = 50 % + 1 av de avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke. 
 
Kvalifisert flertall oppnår når en på forhånd definert andel stemmer for et forslag. Blanke 
stemmer teller.  
 
Styrets forslag til vedtak 
Den foreslåtte forretningsordenen vedtas 

 
 
I tillegg minnes det om følgende som er hentet fra klubbens lover (tilsvarende formuleringer 
finnes i det nye forslaget til lover: 
 
§ 3-1b: Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall, med unntak av lovvedtak (krever 
2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (krever ¾ flertall). 
§ 3-1c: Ved stemmelikhet forkastes forslaget 
§ 3-1d: Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet 
§ 3-1e: Det kan alltid kreves skriftlig avstemning 

 
 

1.6 Godkjenne saksliste 
 
Forslag til vedtak:  
Sakslisten godkjennes 
 

1.7 Gi observatører rett til å være tilstede 

 

1.8 Oppnevne referenter 
Forslag legges frem i møtet 

 

1.9 Oppnevne tellekorps 
Forslag legges frem i møtet 

 

1.10 Oppnevne to til å skrive under protokollen 
Forslag legges frem i møtet 
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2 Årsberetning 2017 
Norsk Boxerklubb har kontaktpersoner eller styrer i samtlige deler av landet.  
Klubben har seks lokale avdelinger: Oslo og Akershus, Østfold, Hordaland, Trøndelag, 
Nordland og Telemark. Vi har også følgende kontaktområder: Vestfold, Agder, Møre og 
Romsdal, Hedmark og Oppland, Nordvestlandet, Rogaland, Troms/Finnmark og Buskerud.  
 

2.1 Ledelse, råd og utvalg 
Etter årsmøtet i 2017 har Norsk Boxerklubb hatt følgende ledelse, råd og utvalg. 
 
Hovedstyre:    

Leder Cecilie Strømstad  
Nestleder Inger Beate Dyrstad  
Medlem Line Orlund  
Medlem Linda Acay  
Medlem Solveig Strand  
Varamedlem Sissel Bjørnli  (Trakk seg 6. oktober 2017) 
Varamedlem Ine Furulund (materialforvalter) 

 
Revisor: 
Klubben har engasjert autorisert revisor, Bjørn Naustheller fra Moore Stephens, til å 
revidere klubbens regnskap.  
 
Regnskapsfirma: 
SpareBank1 Regnskapshuset Østlandet AS – Lillestrøm (Frostad og Skyrud AS ble kjøpt opp 
av disse i 2016) 
 
Valgkomité: 
Valgkomite ble valgt på Årsmøtet 2017.  
 
Espen Hagstrøm Senere oppnevnt som leder  
Cecilia Sundberg Medlem  
Ørjan Moss Medlem   
Marius Falkevik Varamedlem   

 

 
 
Oppnevnt av hovedstyret: 

Kasserer Line Orlund  

Materialforvalter Ine Furulund  
Medlemskontakt Lars Erik Bye  
   
Boxernytt Kristin Rosøy Redaktør 
Boxernytt Ellen Beate Øritsland Houge Redaksjonsmedlem, korrektur 
Boxernytt Diego Enriques Redaksjonsmedlem, lay-out 
   

Nettsiden Liselotte R. Bjørkgård 
 

Redaktør og publisering av 
utstillingsresultater 
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Avlsrådet Cecilie Strømstad Leder (veterinær) 
Avlsrådet Solveig Strand Medlem 
Avlsrådet 
Avlsrådet 
Avlsrådet 
Avlsrådet 

Stine Kristiansen 
Solveig Sandgren 
Nora Oftenes Lie 
Espen Hagstrøm 

Medlem  
Medlem (Trakk seg høsten 2017) 
Medlem (veterinær)  
Medlem (Statistikkansvarlig) 

 
Valpeformidler 
Valpeformidler 
Valpeformidler 

 
Ingrid Tomulevski 
Tiril Thun Hjorthol 
Ellen Renate Slipelv 

  
 

   

Brukshundrådet 
Brukshundrådet 

Kristin Pedersen 
Ørjan Moss 

Leder  
Medlem 

Brukshundrådet Mai Nicolaysen Medlem 

Brukshundrådet Kristin Halle Medlem 

Brukshundrådet 
Brukshundrådet 

Wenche Nilsen 
Aleksander Nymo 
 

Medlem 
Medlem 

Utstillingsrådet Henning Lund Leder 

Utstillingsrådet Cecilia Sundberg Medlem  

Utstillingsrådet 
Utstillingsrådet 
Utstillingsrådet 
 
Oppdretterrådet 
(under etablering) 

Liselotte Rognlie Bjørkgård 
Jane Øvereng 
Hege Øvereng 
 
Solveig Sandgren 

Medlem  
Medlem  
Medlem  
 
 

 

 

2.2 Medlemmer     
Medlemstype 2017 2016 

Hovedmedlemmer (40) 643 682 

Husstandsmedlemmer (42) 62 104 
Spesialdommere (45) 5 6 

Æresmedlemmer (46) 3 3 

Medlem – vervet av oppdretter (50 – ny i 2017) 5  

Gratis medlemsblad – (60 - ny i 2017) 32  

Honnør/pensjonister (63) 26 31 

  
Enkelte medlemmer står oppført i flere medlemskategorier. Er justert manuelt.  

 

 

2.3 Styrets virksomhet 
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter samt ordinært årsmøte. Det ligger referater fra 
samtlige styremøter på klubbens nettsider. Referatene har som grunnregel vært publisert 
etter etterfølgende styremøte. 
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På samarbeidskonferansen i oktober deltok 23 tillitsvalgte fra alle deler av klubben. Både 
lørdag og søndag var satt av til oppdateringer fra råd og utvalg, samt lokalavdelinger og 
kontaktområder. I tillegg fikk vi en del boxerfaglig påfyll, blant annet om HD-status i rasen, 
en repetisjon av boxerens fargegenetikk og mer til.  
 
På Dogs4All hadde vi stand i samarbeid med avd. Oslo og Akershus, boxeren ble vist i 
raseparaden.  
 
På vegne av Norsk Boxerklubb deltok Line Orlund på NKKs representantskapsmøte høsten 
2017.  
 
På dialogkonferansen som ble arrangert av NKK deltok Cecilie Strømstad.  
 
Cecilie Strømstad deltok også som Norsk Boxerklubbs representant på Atibox 
Generalforsamling og utstilling i Senec.  General Assembly ble ikke avholdt fordi innkallingen 
ikke var korrekt. Cecilie la fram et forslag til Health Commitee i Atibox om å lage en komite 
som kan samordne de forskjellige helsetestene i medlemslandene.  
 
Avlsrådet arrangerte Nordisk Boxerseminar i november i samarbeid med avlsrådet i 
Boxerklubbene i Sverige, Finland og Danmark. Det overordnede temaet på lørdag var 
boxerens helse, deriblant retningslinjer for avl, arvelig nyresvikt samt kneleddsproblematikk. 
På søndag var boxerens eksteriør og mentalitet tema.  
 
I forbindelse med årsmøtet var det boxerseminar hvor mentaltesting var tema.   
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2.4 Økonomi: 

Kontonr. Tekst Note Regnskap Budsjett  Budsjett Regnskap 

      2017 2017 2018 2016 

  DRIFTSINNTEKTER           

3100 Medlemskontingent   304 250  310 000  300 000 329 117 

3103 Andre Inntekter (gml. 3080) 1, 6 220 328  100 000  150 000 182 735 

3104 Salg Klubbshopp (gml. 3081)   350  3 000  0 64 874 

3621 Utstillingsinntekter 2 118 136  65 000  110 000 39 182 

  SUM DRIFTSINNTEKTER   643 064  478 000  560 000 615 908 

              

  DRIFTSKOSTNADER           

4301 Innkjøp varelager 5 45 905  25 000  20 000 45 753 

4390 Beholdningsendring    8957     24 221 

  Sum varekostnader   54 861  25 000  20 000 69 974 

              

6221 Utstillingskostnader 2 94481  40 000  92 000 31 057 

6300 Leie lokaler   24 000  26 000  24 000 24 000 

6400 Leie datasystemer, nettsider   46 033  26 000  23 000 17 400 

6700 Regnskap og Revisjonshonorar 3 46 549  37 000  22 000 35 000 

6820 Trykksaker  Boxernytt 4 123 321  160 000  130 000 158 138 

6860 Møter, kurs, oppdatering o.l   31 343  10 000  30 000 2 070 

6861 

Samarbeidskonferanse, 

Raseseminar, Oppdretterseminar, 

Årsmøte 

6 116 644  60 000  90 000 154 437 

6863 Atibox og NBHF   4583  6 000  6 000 5 026 

6864 Div. Kostnader 6,7 76690  20 000  73 000 37 770 

7141 Reisekostnader Atibox   6 862  10 000  10 000 5 000 

7431 Støtte til avd./kontaktområder   3 999  35 000  12 000 11 000 

7715 Styremøter   21455  23 000  22 000 11 234 

7770 Bankgebyrer   6672   6000   

7771 Øreavrunding   70     -30 

  Sum andre driftskostnader   602701  453 000  540 000 492 102 

              

  SUM DRIFTSKOSTNADER   657562 478 000 560 000  562 075  

  DRIFTSRESULTAT   -14 498 0 0  53 833  

              

  FINANSINNT. OG -KOSTN.           

8040 Renteinntekter, skattefri   1972   1 500 1932 

  SUM NTO. FINANSPOSTER   1972   1 500 1932 

              

  ORD. RES. FØR SKATT           

  ÅRSRESULTAT 8 -12 526  -    1 500  55 764  

  Overskudd + / Underskudd -           
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BALANSE  NORSK BOXERKLUBB 2017    

NOTE EIENDELER 2017 2016 2015 

          

  Anleggsmidler       

  Sum Anleggsmidler       

          

  Omløpsmidler       

  Varer, premier 170 906  172 107   205 898  

  Innkjøpte varer for videresalg 1 815  9 570   8 681  

11 Andre fordringer 10 500  56 592   44 231  

  Bankinnskudd og kontanter 506 074  480 327   382 971  

  Sum Omløpsmidler 689 295  718 596   641 781  

          

  SUM EIENDELER 689 295  718 596   641 781  

          

9 EGENKAPITAL OG GJELD       

  Bunden egenkapital 334 318  277 265   261 497  

  Opptjent egenkapital 308 572  378 152   338 156  

          

  Sum egenkapital 642 890  655 417   599 653  

          

  Gjeld       

         

10 Leverandørgjeld 46 405  63 179   42 129  

  Annen kortsiktig gjeld       

  Sum gjeld 46 405  63 179   42 129  

          

  SUM EGENKAPITAL OG GJELD 689 295  718 596   641 782  

 
 
 
Noter 

1 Andre Inntekter     

 

NBK arrangerte Nordisk Boxerseminar som en ekstrakonferanse i 2017 
 
Nyreprosjekt: 100 278,-  
Spondyloseprosjekt: 10 000,-  
Klubbshop: 325,- 
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Raseseminar mentaltesting: 14 320,- 
Samarbeidskonferanse: 13 210,- 
Nordisk Boxerseminar: 27 947,- 
Momskompensasjon: 28 360,- 
 
I tillegg ligger egenandel mentaltesting, gave fra lokalavdelingen i OA + div smått.  

      
2 Utstillinger     

  Vinterutst. Årsvinner   

 Inntekter  63 818  56 833   

 Kostnader  54 047 35 584   

 Beregnet premieforbruk Ikke beregnet  Ikke beregnet   

  9 739  21 249   

       

      

3 Regnskap og revisjonshonorar 
   

 Regnskapsfirmaet satte opp prisen på regnskapstjenestene til nesten 4000 kroner per 
måned. Styret sa opp avtalen med regnskapsfirmaet f.o.m 1. februar 2018. 

      
4 Boxernytt     

 

Det er gjennomført ny anbudsrunde på trykking av Boxernytt i løpe av året. Redusert 
kostnad er i tråd med tilbudet vi fikk forhandlet frem.  

      
5 Innkjøp varelager     

 

Det ble kjøpt inn 10-års jubileumsnåler da vi var tomme for dette. I tillegg ligger 
bronseboxere og ch.krus i denne posten.  

      
6 Andre aktiviteter      

      

 Samarbeidskonferanse Inntekter   kr 13 210   

 (prosjekt 32) Kostnader   kr 31 931    

  Sum - kr 18 721    

      

 Årsmøte Inntekter   0    

 (prosjekt 27) Kostnader   kr 24 699    

  Sum - kr 24 699   

      

 

Boxerseminar mars + 
nordisk boxerseminar Inntekter  kr 42 267   

 (prosjekt 28+33) Kostnader  kr 72 405,8    

  Sum - kr 30 139    

      

 

Årsmøtet ble holdt på Messa. Kostnadene inkluderer reise og opphold for utenbys 
styremedlemmer og felleslunsj. 
 
Nordisk boxerseminar skulle egentlig vært Danmark i 2017, men grunnet forhold i Danmark 
ble det likevel arrangert i Norge. Seminaret i 2018 vil være i Danmark. 
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7 Diverse kostnader     

 

Refusjon spondyloseprosjekt 10 000,- 
Refusjon nyre 21 567,- 
Refusjon doppler 9 300,- 
Nordisk Boxerseminar 9 355,- 
Årsmøtet 2 228,- (oppmerksomhet ordstyrere, blomster, frukt og sjokolade) 
 
Resten av denne posten består av utgifter til bankgebyrer (nye betalingsløsninger har avtale 
om et gebyr i prosent av salgssum), leie postboks, deltakeravgift Raseklubbenes fellesallianse 
(1 kr. per medlem). Deltakelse Dogs4all (stand), ICE-net (deler av året), Diverse 
oppmerksomheter. Forsikring lager, Testleder/figurantkurs, div NKK (inkl. statistikkuttak til 
BN), porto. 

      
8 Årsresultat     

 

Regnskapet viser et underskudd på 12 526. Økte kostnader til regnskapsfører, ekstra 
kostnader ved å oppdatere nettsidene til mobilvennlig løsning og arrangering av ekstra 
seminar (Nordisk Boxerseminar) er de viktigste årsakene.  

      
9 Egenkapital     

 
  31.12.2016 Endring 2017  31.12.2017 

           

 Helse- og forskning  kr 150 966  - 10 872   kr 140 094  

 Kompetanse  kr 72 087  -10 775   kr  61 312 

 Prosjekt Nyresykdom  kr 54 212  78 700     kr 132 912  

 Sum bunden egenkapital  kr 277 265  57 053    Kr 334 318  

           

 Annen egenkapital  kr 378 151  - kr 69 581   kr 308 570  

           

 Sum egenkapital  kr 655 416  -  kr 12 526   Kr 642 890 

      

 

Avsetning Helse- og forskning:  
Differanse mellom inntekter og utgifter på spondyloseprosjekt (prosjekt 25) og doppler 
(prosjekt 29) utgjør endingen.  
 
Avsetning kompetanse: 
Styret ønsket å stimulere til figurantutdanning og dekket kostnader knyttet til å arrangere 
gratis kurs for klubbens tillitsvalgte (mot at de stiller opp gratis på to tester i etterkant). 
Styret vedtok i desember 2017 å innvilge samtlige søknader som var kommet inn til 
kompetansefondet. Samlet utgjør dette 10 775 kroner.  
 
Avsetning nyreprosjekt: 
Differanse mellom inntekter og utgifter på prosjekt nyresvikt (prosjekt 22)  
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Annen egenkapital: 
Endring skyldes underskudd (12 526) samt differanse mellom inntekter og utgifter på 
avsetningene 69581). 

 

* Teknisk er alle avsetningene samlet på en konto, den gamle hyttekontoen. Grunnen til 
dette er at det er langt bedre betingelser på denne enn kontoer man får anledning til å åpne 
i dag.  

 

 

10 Leverandørgjeld     

 

Flere fakturaer som tilhører 2017 kom sent i desember 2017 eller i begynnelsen av 2018 og 
er først betalt i januar. Flere tillitsvalgte har penger utestående som blir betalt i 2018.  

 

 
     

11 Kundefordringer og andre fordringer  

 

Det er gjort en betydelig jobb for å få inn det klubben har hatt utestående, 
likevel er det enkelte som ikke har betalt det de skylder.   

  

     

2.5 Avlsrådet:  
Avlsrådet har etter årsmøtet i 2017 bestått av Cecilie Strømstad (leder), Solveig Strand, 
Solveig Sandgren (frem til oktober 2017), Stine Kvebek Kristiansen, Espen Hagstrøm 
(statistikkansvarlig). Alvsrådets andre veterinær har vært Nora Oftenes Lie.  
 
Valpeformidler har i perioden vært Ingrid Tomulevski, Tiril Thun Hjorthol og Ellen-Renate 
Slipelv.  
 
Avlsrådets viktigste møtearena har vært Facebookgruppen, der alle henvendelser diskuteres 
og det fattes vedtak. 
 
Norsk Boxerklubbs avlsråd arrangerte i samarbeid med de andre nordiske Boxerklubbene et 
felles nordisk Boxerseminar om avl og oppdrett 11.-12.11. Det ble det avholdt et felles møte 
mellom representanter fra avlsråd og styrer fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. 
 
Facebookgruppen "Boxerens helse og atferd" er et aktivt forum der boxereiere kan diskutere 
helserelaterte spørsmål og få svar på spørsmål fra avlsrådets veterinærer. 
 
Facebookgruppen som ble opprettet som et eksklusivt tilbud til oppdrettere med 
kennelnavn som er medlem av Norsk Boxerklubb har vært litt mer aktiv enn tidligere, men vi 
ønsker oss fremdeles mer aktivitet. 
 
Av kull registrert i 2017 er det behandlet 8 paringsanmeldelser, dette er en nedgang fra 
2016. Av disse paringene var 6 i tråd med retningslinjene og kunne formidles gjennom 
klubben. 2 var i strid med retningslinjene. Det er flere oppdrettere som ikke melder inn sine 
kull til avlsrådet. Det er pr. 1.1.2018 31 kull som ikke er meldt inn til klubben, 17 av disse 
kommer fra oppdrettere som ikke er medlemmer av Norsk Boxerklubb. Av de 17 kullene 
manglet det dokumentasjon på at alle kravene i retningslinjene var oppfylt. Den vanligste 
grunnen til at paringene ikke var i tråd med retningslinjene, er at foreldredyrene ikke hadde 
dokumentert dopplerundersøkelse av hjertet. Dette gjaldt 20 hannhunder og 26 tisper. I 
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hele 22 kull hadde ingen av foreldrene dokumentert dopplerundersøkelse før paring. 5 tisper 
og 4 hanhunder manglet dokumentasjon på spondyloseundersøkelse, mens en tispe hadde 
spondylose grad 3 ved 15 måneders alder, og var ikke røntget på nytt etter fylte 3 år før den 
ble brukt i avl. I to kull manglet hannhunden utstillingsresultat og tispene manglet 
utstillingsresultat i 6 kull. 
  
Antall registrerte boxere i NKK har gått opp fra 184 i 2016 til 216 i 2017. Det har også i 2017 

vært svært stor etterspørsel etter boxervalper, og det blir ikke født mange nok til å dekke 

etterspørselen. 

  

Det er innført antallsbegrensning for boxer fra 1.1.2018 etter søknad basert på vedtak fra 

årsmøtet i 2017. Det vil da kun bli registrert 60 avkom etter en enkelt avlshund. 

 

Resultat av helseundersøkelser foretatt i 2017.  
Dopplerundersøkelsen som har vært obligatorisk for avlsdyr siden mars 2016, har igjen vist 
sin nytte som en mer nøyaktig undersøkelse enn auskultasjon (lytting). Flere hunder som 
hadde bilyd ved lytting har helt normalt hjerte, og grad 0 på dopplerundersøkelsen. Hunder 
uten bilyd ved lytting vist seg å ha mild Aortastenose. HD frekvensen for boxere født fra 
2012 og senere viser stadig økning. Avlsrådet har satt i gang et arbeid for å forsøke å finne 
årsaken til dette. For spondylose er det en økning i antall som er røntget med grad 0, men 
det samtidig en økning av grad 3. 
 
 
HD-røntgen  

Antall røntget  Fri (A+B)  Svak (C)  Middels (D)  Sterk (E)  
114 62 (54,4%) 39 (34,2%) 13 (11,4%) 0 (0%) 

  
AA-røntgen  

Antallrøntget  Fri (A)  Svak (C)  Middels (D)  Sterk (E)  

27 27 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

  
Spondylose-røntgen  

Antall røntget  Fri (0)  Svak (1)  Middels (2)  Sterk (3)  

121 63 (52,1%) 13 (10,7%) 19 (15,7%) 26 (21,5%) 

Gj.sn. alder i mnd. 17,5 20,9 19,6 27,5 

  
Kneledds-røntgen  

Antall røntget  Fri (0)  Svak (1)  Middels (2)  Sterk (3)  

29 26 (89,7%) 3 (10,3%) 0 (0%) 0 (0%) 
  
Hjerte auskultasjon (lytting)  

Ant. undersøkt  Grad 0  Grad 1  Grad 2  Grad 3  Grad 4  Grad 5+6  

42 39 (92,9%) 2 (4,8%) 1 (2,4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Merknad for hjerte auskultasjon_ 

- Av resultatene er det 1 resultat fra 2016. Resultatet har ikke kommet med tidligere 

pga. sent innlevert skjema.  

 
Hjerte dopplerundersøkelse (Aortic Stenosis) 

Ant. undersøkt negativ  Equivocal Mild Moderat Alvorlig 
37 23 (62,2%) 7 (18,9%) 6 (16,2%) 0 (0%) 1 (2,7%) 

  
Hjerte dopplerundersøkelse (Pulmonic Stenosis) 

Ant. undersøkt  negativ  Equivocal Mild  Moderat  Alvorlig  

34 33 (89,2%) 1 (2,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

 
Merknader for dopplerundersøkelse: 

- Av resultatene er det 1 resultat fra 2014, 1 fra 2015 og 10 fra 2016. Disse resultatene 

har ikke kommet med tidligere pga. sent innleverte skjemaer. 

- Antallet for Pulmonic Stenosis er forskjellig fra Aortic Stenosis fordi enkelte 

veterinærer ikke har fylt ut skjema korrekt. 

  
 
Nyresvikt  
Avlsrådet fører oversikt over innrapporterte tilfeller, og sørger for å ha dokumentasjon fra 
behandlende veterinær samt obduksjonsrapport der det foreligger. Dersom det er 
usikkerhet rundt diagnosen, gjennomgår veterinær som har spesialkompetanse på 
nyresykdom hos hund, Reidun Heiene, sykehistoriene for å sikre korrekt kategorisering. 
Stamtavler for alle innrapporterte tilfeller som har en sikker diagnose kronisk nyresvikt 
publiseres på NBKs nettsider. Norsk Boxerklubb har sendt informasjon til eiere av foreldre til, 
og helsøsken til syke hunder, dessverre er det brev som er kommet i retur, så mange eiere 
av helsøsken er ikke informert.  Nå når stamtavlene til innrapporterte boxere med kronisk 
nyresvikt publiseres, håpet vi det ville blir enklere for oppdrettere, også de som ikke er 
medlemmer av klubben, å unngå å gjøre for risikable kombinasjoner. Vi ser dessverre at det 
fremdeles gjøres kombinasjoner med høy risiko. 
  
 
ARVC 
Avlsrådet har ikke fått rapport fra veterinærer som har spesiell kompetanse innen kardiologi 
om at det har blitt diagnostisert flere tilfeller av hjertesykdommen ARVC 
(Boxerkardiomyopati) som tidligere har vært svært uvanlig hos boxer. Det er derfor publisert 
en artikkel om emnet i Boxernytt, og eiere av foreldre til de tilfellene som rapporteres inn til 
klubben blir tilskrevet med informasjon. Avlsrådet overvåker situasjonen. 
   
Årlig evaluering av RAS:  
Avlsrådet følger opp RAS kontinuerlig i sitt faglige arbeid.  
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2.6 Brukshundrådet: 
Det meste av kontakt har brukshundrådet på mail og messenger, det fungerer godt. 
Brukshundrådet har deltatt på brukshundkonferanse og forbundsting. Rådet har også bistått 
avdeling Østfold med avholdelse av Figurant og Testleder (K-test og MH) kurs, der vi fikk 8 
nye figuranter i klubben.  
 
Rådet deltok også ved samarbeidskonferansen i NBK, dessverre bare en dag. 
I år har også alle statuetter, dressurdiplomer og plaketter blitt revidert og oppdatert. 
Utregninger for årets boxer i brukshundarbeid har også blitt revidert og endret, noe vi håper 
kan bli enklere for fremtidig utregning.  
Det jobbes også med å oppdatere resultater fra tidligere år, som ikke er blitt oppdatert på 
mange år, men dette tar litt tid, da informasjonen må hentes fra tidligere BN. Men det vil 
komme, slik at det i alle fall blir arkivert i nyere tid. 
 
  

2.7 Boxernytt: 
Redaksjonen har i 2017 bestått av Kristin Rosøy (redaktør), Ellen Beate Øritsland Houge 
(korrektur), og Anne Lovise Dirdal (annonseansvarlig). Diego Enriquez er grafiker for 
medlemsbladet.  
 
Boxernytt har kommet ut med fire numre som planlagt. Redaksjonen har hatt et godt 
samarbeid med styret i året som har gått.  Redaksjonen har ikke hatt noen store utfordringer 
i året som har vært. 
 
Avdelinger, råd og medlemmer som har levert stoff til redaksjonen har stort sett levert til 
deadline. For oss i redaksjonen betyr det veldig mye.   

 

 

2.8 Nettsidene 
I første halvår 2017 fikk vi på plass de nye nettsidene til klubben. Det var noen 
barnesykdommer og en del arbeid i starten, men alt i alt har omleggingen gått veldig bra, og 
de fleste sidene er nå tilpasset nytt design.  
 
Klubben har nå nye moderne nettsider med et tidsriktig design. Vi har fått på plass en 
aktivitetskalender, og nettsidene våre er nå også gjort mobilvennlige, begge deler etterspurt.  
 
Når det gjelder aktivitetskalenderen, savner vi fremdeles at avdelingene/kontaktområdene 
sender inn sine arrangementer slik at vi kan få publisert disse. Vi håper dette tar seg opp 
etter hvert når man ser andres arrangement ligger ute. Det er et mål at vi skal få samlet 
klubbens aktivitet her. 
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2.9 Utstillingsrådet: 
Utstillingsrådet har bestått av Henning Lund (leder), Liselotte Rognlie Bjørkgård, Cecilia 
Sundberg, Jane Øvereng og Hege Øvereng. 
 
Som tidligere har rådet hatt ansvaret for den praktiske gjennomføringen av 
årsvinnerutstillingen. I 2017 arrangerte klubben i tillegg en dobbeltutstilling i februar der 
utstillingsrådet stod for gjennomføringen sammen med avdeling Oslo/Akershus. Rådet har 
også hatt ansvaret for å koordinere klubbens andre utstillinger, og har vært tilgjengelig for 
råd og hjelp rundt bruk av DogWeb Arra. 
 
Rådet har tatt imot og koordinert dommerønskene fra avdelinger og kontaktområder som 
har arrangert utstillinger, og har stått for den innledende kontakten med dommerne. 
 
Listen for plasseringene i konkurransen om Årets Utstillingsboxer holdes oppdatert av 
utstillingsrådet. Denne publiseres på klubbens hjemmeside, hvor andre utstillingsresultater 
også legges ut. 
 
Rådets viktigste samarbeidsarena er den interne Facebook-siden. 
 
I 2017 har NBK arrangert 10 utstillinger: 
  

Dato Sted Dommer Voksne 
påmeld
t 

Voksne 
møtt 

Valper 
påmeld
t 

11. februar Drammen Tommy Dahlströhm, 
Tyskland 

34 32 13 

12. februar Drammen Linda Näslund, Sverige 29 29 11 

23. april Bergen Ingrid Andersson, Sverige 16 13 5 

3. juni Bodø Chris Zeniou, Kypros 13 13 0 
11. juni Ås, 

årsvinnerutstilling 
Monique Hodgkinson, Sør-
Afrika 

84 72 9 

2. juli Trondheim John J. Cormack, UK 36 35 3 

29. juli Fredrikstad Andrzej Stepinski, Polen 35 33 3 
6. august  Kristiansand Margot Egeblad, Danmark 21 20 3 

26. august Horten Carol Schofield, UK/Spania 35 29 7 

27. august Horten Ricardo Torre Simoes, 
Brasil 

32 29 6 

 
 

2.10 Lokal aktivitet 
Det er nå lokalavdelinger eller kontaktområder i hele landet. Dette fører naturlig nok til økt 
lokal aktivitet og engasjement. Her er et lite utvalg av aktivitetene i klubben:  
Aktiviteten i avdelingene og lokalområdene varierer veldig. Det er likevel en stor bredde i 

aktiviteter som styret ønsker å synliggjøre i presentasjonen. Det har i 2017 vært avholdt en 

mengde ulike kurs gjennom året. Det har vært kurs i Agility, Blodspor, Lydighet, 

Organisasjonskurs, Førstehjelp, Utstilling og Valpekurs.  
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Andre aktiviteter har blant annet vært Matchshow, Rallylydighetsstevne, Feltsøk, 

Smellertrening, Boxersprint, Forfølgelsesspor, Gavefeltsøk, Utstillingstrening, 

Lydighetstrening og Dugnader. Det har blitt gått fellesturer, vært treningshelg og hyttetur og 

arrangert Julebord 

 

Telemark og Vestfold har hatt et utstillingssamarbeid i 2017 som en prøveordning. 

Representanter for avdelinger og områder har deltatt på samarbeidskonferansen. 

Det søkes tilskudd fra Studieforbundet Natur og Miljø til aktiviteter i avdelingene og 

lokalområdene. 

De lokale områdene har ildsjeler som har brukt utallige timer på å bidra til et aktivt 
boxermiljø i sitt nærområde. Flere lokalavdelinger og kontaktområder har egne 
treningsplasser som disponeres ukentlig eller på permanent basis. Styret takker dem alle for 
innsatsen de har lagt ned for klubben og klubbens medlemmer i 2017. 
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2.11 Rapportering handlingsplan 2017 
 

 Handlingsplan 2017 Måloppnåelse 

a) 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 

Arbeidet er igangsatt og vi er i siste fase 

av diskusjon vedr. spørsmål. Iverksettelse 

av selve undersøkelsen vil være våren 

2018 

b) Være pådriver for å få arrangert møte 

mellom avlsrådene i de nordiske 

boxerklubbene 

Gjennomført ifm Nordisk Boxerseminar 

c) Være med på å arrangere Nordisk 

Boxerseminar 
Grunnet forhold i Danmark ble Nordiske 

Boxerseminar 2017 avholdt i Norge. 

Seminaret ble arrangert som et samarbeid 

mellom boxerklubbene i Sverige, 

Danmark, Finland og Norge. 
d) Delta på Atibox General Assembly Norge deltok på møtet, men det ble ikke 

gjennomført i henhold til planen fordi 

forsamlingen ikke godkjente innkallingen. 

e) Videreføre spondyloseprosjekt Prosjektet er videreført og eiere som 

tilfredsstiller krav til refusjon får dette. Av 

de 50 000 kronene som er avsatt til 

formålet er 9 300 kroner brukt. 

f) Rasekompendium ferdigstilles Detter arbeidet er kraftig forsinket og 

anbefles videreført i 2018 

g) 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.  

Det har vært arbeidet godt med dette 

gjennom hele året.  

h) Arrangere spesialutstillinger Gjennomført 

i) Gjennomføre samarbeidskonferanse for 

klubbens tillitsvalgte 

Gjennomført 

j) Gjennomføre boxerseminar med fokus 

på mentalitet 

Gjennomført 

k) Arrangere figurantkurs for klubbens 

tillitsvalgte 

Gjennomført 

 

*** 
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På bakgrunn av den overstående årsmelding mener styret det er grunnlag for videre drift av 
klubben i 2018. 
 
Oslo 2. februar 2018 

 
Inger Beate Vongraven Dyrstad og Linda Acay deltok i behandlingen av årsmelding via skype 
og har følgelig ikke signert.  
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3 Revisors beretning 
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3.1 Godkjenne regnskap med revisors beretning 
Styret anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet som det er fremlagt i årsmeldingen.  
 
Forslag til vedtak: 
Regnskap med revisors beretning godkjennes. 
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4 Vedtakssaker 
 

4.1 Nye lover  
På representantskapsmøte i november 2017 ble det vedtatt en ny lovmal for raseklubbene. 
Lovmalen ble sendt ut fra NKK til klubbene før jul. Lovmalen har flere områder der klubbene 
kan velge mellom flere alternativer. På klubbens nettsider ligger lovmalen slik den er sendt 
ut fra NKK. Der ligger også brevet fra NKK.  
 
Styret har fylt ut med rødt det som følger av det faktum at vi er Norsk Boxerklubb. Tekst i 
svart er bestemt i lovmalen og kan ikke endres. Tekst i grønt kan endres. Det som ligger i 
dokumentet er styrets forslag. Alternativer finnes i fotnotene.  
 

 
 
 

Lover for Norsk Boxerklubb stiftet 1934 
Vedtatt av årsmøtet den 14.04.2018  

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [xx.xx.xxxx] 

 
 
 

Dette er et utkast til nye lover som skal diskuteres på årsmøtet i 2018. Forslaget som bygger 
på vedtatt lovmal fra NKK. 

Tekst i rødt er satt inn i lovmalen som følge av at vi er Norsk Boxerklubb (NBK).  
Tekst i grønt er mulig å diskutere og endre. Det som er satt inn er hovedstyrets forslag. 

Andre alternativer finnes og er beskrevet i fotnoter.  
 

Øvrig tekst er vedtatt på NKKs representantskapsmøte i november og kan ikke endres.  
Det er mulig å vedta tillegg til lovmalen, såfremt dette ikke er i konflikt med lovmalen. 

Der det er konflikt mellom det som er vedtatt i ny lovmal fra NKK og det som står i 
eksisterende lover (sist revidert i 2012), gjelder det som fremkommer i lovmalen. 
Lovmal fra NKK ligger på klubbens nettsider under fanen «Drift» og «Ny lov 2018» 

http://www.norskboxerklubb.no/nyheter/ny-lovmal-for-klubber-og-forbund-tilknyttet-nkk-informasjon-om-overgansperioden
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Kapittel 1 - Innledende bestemmelser 

 
§1-1 Organisasjon og virkeområde  

a) Klubbens navn er Norsk Boxerklubb og forkortes til NBK.  
b) Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.  
c) Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å 

overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs 
Hovedstyre).  

d) Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og 
ikke å handle motstridende mot disse.  

e) Klubben omfatter rasen Boxer  
f) Klubben har verneting i Oslo1. 

 
 
§1-2 Formål  
 Norsk Boxerklubb har til formål å: 

a) Ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge. 
b) Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av boxer.  
c) Norsk Boxerklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i 

ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 
 
 
§1-3 Definisjoner   
Klubbens organer:    

a) Årsmøte2  
b) Ekstraordinært årsmøte  
c) Styret   
d) Valgkomite  
e) Lokalområde3 
f) 4 

 
  
§ 1-4 Tilknytning og organisering 
Norsk Boxerklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som 
beskrevet i klubbens lover.  
Norsk Boxerklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid 
gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt 
nye lover i samsvar med lovmalen.  
 

                                                      
1 Rettskrets hvor en rettssak kan eller må reises. Hovedstyret foreslår at verneting videreføres i Oslo 
2 Det er anledning å bruke ordet Generalforsamling eller lignende hvis ønsket. Hovedstyret foreslår 
videreføring av «Årsmøte» 
3 Hovedstyret anbefaler at vi går over til å bruke samlebetegnelsen «Lokalområde», på det som per i dag 
betegnes som lokalavdeling eller kontaktområde. Den nye betegnelsen er uavhengig av hvordan området 
organiserer seg. 
4 Lovmalen åpner for å sette inn «avdelinger» her. Dersom det ikke oppnås flertall for å bruke betegnelsen 
«Lokalområde», anbefaler hovedstyret at klubben benytter Avdeling og Kontaktområde, som i dag, i hhv e og f.  
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Kapittel 2 - Krav til medlemskap 

 
§2-1 Medlemskap5  

a) Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken.  

b) Ingen har krav på medlemskap i klubben.  
c) Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til 

enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  
d) Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Boxerklubbs og NKKs virksomhet samt å 

følge NBK og NKKS lover og bestemmelser.  
e) Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold 

de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt 
regelverk. 
 
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap  
Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse, skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller 
epost) til klubben.  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 
annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

 
 
§2-3 Medlemskontingent   

a) Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt 
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs 
Representantskapsmøt 

b) Familiemedlem må være tilknyttet et hovedmedlem og ha samme registrerte 
bostedsadresse. Barn av hovedmedlem, under 18 år som bor på annen adresse kan også 
være familiemedlemmer. Familiemedlemmer har samme rettigheter og plikter som 
hovedmedlemmer, men mottar ikke klubbens tidsskrifter eller andre meldinger som 
klubben sender sine medlemmer. Familiemedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt 
av klubbens årsmøte.   

c) Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt  
 
 
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner   
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  

 
  

                                                      
5 Klubbene avgjør selv om de ønsker å etablere ordning for familiemedlemskap ell. Bestemmelsen om dette tas 

inn i denne paragraf. Hovedstyret foreslår dette inntatt i §2-3b. 
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Kapittel 3 - Organisasjon 
§3-1 Høyeste myndighet  

a) Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30. april 6 
b) Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer 

teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av 
klubben (krever 3/4 flertall) 

c) I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
d) Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
e) Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  
f) Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første 

avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest 
antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd 
alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i 
hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes 
(også aktuelle forhåndsstemmer). 

g) Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.  
 
§3-2 Møte og stemmerett  

a) Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes7 har 
møterett og stemmerett på årsmøtet.  

b) Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  
c) Alle medlemmer over 15 år8 er valgbare til verv i klubben.  
d) Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt9 eller ved å forhåndsstemme10. 
e) Forhåndsstemme kan kun benyttes ved valg og ikke på innkomne saker. 
f) Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 7 dager før årsmøtet. 
g) Forhåndsstemmeseddel med forklaring om utfylling skal offentliggjøres på klubbens 

nettsider 
h) Det kan kun benyttes en forhåndsstemme per medlem. 
i) Medlemmer kan la seg representere i årsmøtet ved fullmakt. Det er tillatt med en fullmakt 

pr fremmøtt medlem/familiemedlem11.  
j) På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter 

som har talerett, men ikke stemmerett.  
 
 

                                                      
6 Jfr. årsmøtevedtak i 2016. Andre frister kan vedtas. 
7 Klubben kan velge å stille krav om at man må ha vært medlem et visst antall uker før man får gyldig 
medlemskap ved å sette inn følgende setning; «og har vært medlem i minst [3] uker» (antall uker er valgfritt). 
Hovedstyret anbefaler ikke at man tar inn en slik forutsetning. 
8 Minimumsalder kan settes lavere  
9 Lovmalen åpner for at klubben kan velge å benytte fullmakt i tillegg til personlig fremmøte og 
forhåndsstemmer. Dette sier lovmalen: [Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i 
årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall skal det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall 
fullmakter pr fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan 
representere et flertall på møtet]. Hovedstyret anbefaler at vi åpner for en fullmakt per fremmøtt 
medlem/familiemedlem. 
10 Dette sier lovmalen: [Bruk av forhåndsstemmer skal være hjemlet i lovene og det må angis hvordan 
forhåndsstemmer skal sendes inn. 10Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg].  
11 Som en konsekvens av fotnote 9 
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§3-3 Innkalling       
a) Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.   
b) Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 

sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  
c) Med innkallelsen skal følge:      

i. Saksliste    
ii. Årsberetning      

iii. Regnskap med revisors beretning 
iv. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-

lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 812 uker før møtedato.  
v. Budsjett for neste år  

vi. Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 813 uker før møtedato. 

     
 
§3-4 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er å:  
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer 
b) Godkjenne forhåndsstemmer 
c) Godkjenne innkallingen  
d) Godkjenne saksliste  
e) Gi observatører rett til å være til stede. 
f) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet. 
g) Behandle årsberetning  
h) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
i) .14 
j) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag 

(nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 
k) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
l) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år15 
m) Velge: 

i. Leder for 2 år16  
ii. Nestleder for 2 år17  

iii. 318 styremedlemmer for 2 år19  
iv. 220  varamedlemmer for 1 år21   

                                                      
12 Fristen kan utvides – men 4 uker er minimumsfrist. Hovedstyret anbefaler videreføring av 8 ukers frist. 
13 Fristen kan utvides – men 4 uker er minimumsfrist. Hovedstyret anbefaler videreføring av 8 ukers frist. 
14 Det er valgfritt om årsmøtet skal opprette og nedlegge avdelinger. Hovedstyret foreslår at dette ansvaret 
delegeres til hovedstyret. 
15 Det er valgfritt om dette skal gjøres av årsmøtet.  Styret anbefaler at man viderefører eksisterende praksis. 
16 Lovmalen åpner for at man kan velge leder for 1 eller 2 år. Hovedstyret anbefaler 2 år. 
17 Lovmalen åpner for at man kan velge nestleder for 1 eller 2 år. Hovedstyret anbefaler 2 år 
18 Antall styremedlemmer er valgfritt. Hovedstyret anbefaler 3 medlemmer som tidligere 
19 Valgfritt antall år. Hovedstyret anbefaler 2 år. 
20 Valgfritt antall varamedlemmer. Hovedstyret anbefaler 2 år 
21 Valgfritt antall år. Hovedstyret anbefaler 1 år 
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v. Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma22 
vi. Valgkomite med Leder og øvrige 2 23 medlemmer for 2 år, samt 1 24 varamedlem for 1 

år 
vii. .25 

 
n) Valg skal gjennomføres og organiseres slik at det sikres kontinuitet i styret.  
o) Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 

Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven, kan ikke velges eller oppnevnes 
til tillitsverv i klubben. 

p) Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 
q) Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt 26 
r) Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 

fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges 
frem for årsmøtet til valg. 

 
 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

a) Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % 27av 
medlemmene forlanger det. 

b) Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   
c) Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de 

ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn 
for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på 
sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.  

 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til 
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.  
 
  

                                                      
22 Alternativt kan årsmøtet velge revisor og vararevisor som alternativ til revisjonsfirma. Hovedstyret anbefaler 
at klubben viderefører revisjonsfirma 
23 Valgfritt antall, anbefalt 2 
24 Valgfritt antall, anbefalt 1  
25 Lovmalen åpner for at sekretær og kasserer kan velges av årsmøtet. Hovedstyret anbefaler ikke dette. 
26 Lovmalen åpner for at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater 
eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater. Hovedstyret anbefaler ikke dette 
27 Kan settes høyere. Hovedstyret anbefaler at klubben viderefører 10 %.  
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Kapittel 4 - Styret 
 
§4-1 Styrets myndighet 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

 
§4-2 Vedtak og representasjon 
a) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. 
b) Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller 

ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.  
c) Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. 
d) Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være 

tilgjengelig for medlemmene og NKK. 
e) Ved nestleders varige forfall, avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært 

årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 
  
§4-3 Styrets oppgaver er å  
a) lede klubben mellom årsmøtene  
b) avholde årsmøte  
c) drive klubben i samsvar med klubbens formål  
d) gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  
e) oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør 
f) søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-

regionen 
g) velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 28  

 
 

Kapittel 5 - Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite   
a) Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.29  
b) Leder har ansvar for komiteens arbeid.  
c) Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal 

besettes.  
 
§5-2 Revisor  
 Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma30 
 

 
  

                                                      
28 Hvis ikke Årsmøtet har valgt til funksjon. 
29 Komiteen kan økes i antall medlemmer – avhengig av hva klubben velger i §3-4. 
30 Alternativt: [Årsmøtet velger revisor(er)30 og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning 

til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.] Jfr §3-
4 m) v 
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Kapittel 6 Diverse bestemmelser 
 

§6-1 Lovendringer   
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene 
og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det 
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 
 
§6-2 Tolking av lovene  
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.31 
  
§6-3 Oppløsning  
a) For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.  
b) Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.  
c) Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.  
d) Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 

årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 
 
§6-4 Flertallsdefinisjoner  
Simpelt flertall 

• Flest stemmer 
 
Alminnelig flertall 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke 

 
Absolutt flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller 

 
Kvalifisert flertall 

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  
• Blanke stemmer teller 
• Bruk er vedtektsfestet 

  
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 
Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.  
 

§6-5 Hedersbevisninger32 

a) NBK deler årlig ut hedersnåler til medlemmer med uavbrutt medlemskap 
i 10, 25, og 50 år. 

                                                      
31 Valgfri bestemmelse. Dersom man ikke tar med denne bestemmelsen kan lovkomiteen avgi bindende 

uttalelser om tolkning av klubbens lover jf NKK lover § 6-1. Hovedstyret anbefaler ikke dette. 
32 §§ 6-5 og 6-6 Foreslås videreført fra dagens lover, som tillegg. Det foreslås videre å bruke betegnelsen 
«hedersnåler» istedenfor «hederstegn» i 6-5a 
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b) Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en 
enkeltsak eller enkeltfelt. Disse mottar klubbens hederstegn  

 
§6-6 Æresmedlemskap 

a) Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens 
æresmedlemmer.  

b) Forslaget skal være oppført på dagsorden til årsmøtet. 
c) Det kreves 2/3 flertall og voteres uten debatt.  
d) Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til NBK  

 

 
4.2 Avsetning til genom – forslag fra Line Orlund 
De siste årene har det vært et stort fokus på hvor viktig det er med DNA analyser i forhold til 
en rekke sykdommer hos hund. I boxerklubben jobbes det intenst for å finne det genet som 
gir kronisk nyresvikt hos boxer. Samling av alle hundens kromosomer og gener er det som 
kalles «hunde-genomet». 
 
I hundeport 4/2017 gikk Veterinærhøgskolen (NMBU) ut med en oppfordring til 
raseklubbene om å bidra med å legge til rette for genforskning i sin rase ved å bl.a bidra til å 
dekke kostnadene ved å registrere genomet for boxer. Etter samtale med NMBU er det klart 
at dette vil dreise seg om rundt 20 000 kroner.  
 
Registrering av genom for boxer vil i følge NMBU: 

• Bidra til økt gen-kunnskap om egen rase 

• Legge et godt grunnlag for genstudier på egen rase 

• Sikre geninformasjon om en «superhund» i rasen 

• Sikre geninformasjon om en hund som er brukt mye i avl 

• Studere en arvelig egenskap som er viktig for rasen enten dette er eksteriørtrekk, 
atferdsegenskaper eller helse 

• Delta i en «gendugnad» til det beste for våre hunder. 
 
Jeg mener det hadde vært positivt for vår rase om vi bidro til dette arbeidet. Det vil være en 
mulighet for å styrke det gode samarbeide vi allerede har med NMBU. Jeg foreslår at vi 
bidrar med 20 000 kroner til dette fra klubbens avsetning til helsearbeid. 
 
Forslag til vedtak: 
Norsk Boxerklubb bidrar med genom for boxer til NMBU. Dette finansieres ved bruk av 
20 000 kroenr fra klubbens avsetning til helse. 
 
 

4.3 Mulighet for å reversere fullcertordningen 
Fullcertordningen har vært diskutert på Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte i flere 
år. I 2017 ble det vedtatt at klubber som ønsker å reversere fullcertordningen kan søke om 
dette etter vedtak gjort på årsmøtet. Dersom det søkes om å oppheve fullcertordningen, vil 
vedtaket være bindende for minimum tre år. 
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Forslag til vedtak: 
Årsmøtet i NBK diskuterer muligheten for å oppheve fullsertordningen og konkluderer 
med....... 
 
 

4.4 Kontingent 
Klubben har en krevende økonomisk situasjon og styret foreslår derfor å øke kontingenten 
med 25 kroner for alle medlemskategorier.  
 
Forslag til vedtak: 
Norsk Boxerklubb øker kontingenten med 25 kroner fra og med 2019. 
 
 

4.5 Støtte til lokale områder 
Hovedstyret foreslår at vi endrer regler for støtte til lokale områder.  
 
Begrunnelse for forslaget: Med de nye retningslinjene som ble vedtatt i 2016 er støtten som 
de enkelte lokalområdene kan søke om 8,5% av kontingenten som er innbetalt av 
medlemmene som bor i lokalområdet. For mange lokalområder utgjør dette et veldig lite 
beløp, og med få medlemmer har de også mindre mulighet til å generere inntekt av sine 
aktiviteter. 
 
Hovedstyret fremmer derfor to alternative forslag for støtte til lokalområdene. Dersom et av 
disse får flertall, vil vedtaket erstatte det som ble vedtatt av årsmøtet i 2016. 
 
Alternativ 1:  
Lokalområdet kan søke om støtte innen 31.12 for kommende år. (medlemstallet beregnes 
pr. 31.12 året før). Søknaden skal inneholde budsjett for året det søkes om støtte for, og det 
skal leveres et regnskap for beløpet innen 31.12 for det året det er gitt støtte til. 
Lokalområder som ikke har levert regnskap for tidligere år vil ikke få tildelt støtte. 
 
Forslag til ny fordelingsnøkkel: 
10-69 medlemmer kr. 2000 
Over 70 medlemmer kr. 3000 
 
Alternativ 2: 
Ordningen med årlig støtte til lokalområdene bortfaller. I stedet avsettes 5 % av innbetalt 
medlemskontingent for foregående år til en pott som lokalområdene kan søke støtte fra til 
konkrete prosjekter.  
 
Denne potten skal begrenses oppad til kr. Xx xxx ved årets start, når denne grensen er nådd, 
avsettes det ikke flere midler. Det kan søkes til hovedstyret om støtte i oppstartfasen når et 
lokalområde starter eller gjenopptar aktivitet, og det kan søkes om støtte til enkeltstående 
kurs eller arrangementer.  
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Maksimalt beløp som kan utbetales til hvert lokalområde i et kalenderår er kr. 3000, og det 
kan kun utbetales støtte dersom det er øremerkede midler tilgjengelig. Sammen med 
søknaden skal det leveres et budsjett, og ved utgangen av året skal det leveres et regnskap. 
 
 

4.6 Hederspremier 
Norsk Boxerklubb har lang tradisjon for å dele ut hederspremier til hunder, eiere og/eller 
oppdrettere når de har oppnådd noe særskilt. Reglene har hatt behov for oppdatering i 
mange år, både fordi regler har forandret seg og fordi det har kommet mange flere offisielle 
grener der boxer konkurrerer.  
 
Styret, brukshundrådet og utstillingsrådet har arbeidet for å lage prinsipper som i større grad 
likestiller deltakelse i ulike konkurransegrener. Det anbefales derfor at de prinsippene som 
foreslås i denne sak legges til grunn for tildeling av premier fra og med konkurranseåret 
2018.  
 
Klubbens høyeste pris, bronseboxeren, deles ut til «årets utstillingshund» og til «årets 
konkurransehund».  
 
Årets utstillingshund - bronseboxer 
Kriteriene for deltakelse i konkurransen om å bli «årets utstillingshund» ble vedtatt av 
årsmøtet i 2015 og foreslås videreført.  
 

BIR  10 poeng 
BIM  7 poeng 
2 BHK/BTK 4 poeng 
3 BHK/BTK 3 poeng 
4 BHK/BTK 2 poeng 
CK  1 poeng 

 
Total poengsum kan utregnes av inntil 6 tellende utstillinger arrangert av Norsk Boxerklubb, 
hvorav tre utstillinger kan erstattes av utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klub.  
 
Alle utstilinger vil dermed telle likt, og maksimalt antall poeng på en utstilling vil være 10. 
Ved lik poengsum vinner den hund som har flest poeng på Norsk Boxerklubbs utstillinger. 
Eier må være medlem i Norsk Boxerklubb.  
 
Klubben henter oversikt over utstillingsresultater fra NKK. 
 
Årets konkurransehund – bronseboxer 

«Årets konkurransehund» deles ut til den hund som har flest poeng i 
en eller flere av NKKs offisielle konkurransegrener. De tre beste 
resultatene teller. Ved lik poengsum vinner den hunden som har 
deltatt i flest grener. Bruskshundrådet har utarbeidet forslag til 
poengsum for ulike prestasjoner i ulike konkurransegrener. Forslaget er 
ment å harmonisere de ulike konkurransegrenene slik at et antall 

poeng i en gren er sammenliknbart med poeng i en annen gren. Forslag til poeng i de ulike 
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grenene, sendes ut på høring blant kubbens medlemmer og vedtas endelig av styret innen 1. 
august 2018. 
  
Resultater sendt inn til klubben er med i kåringen. «Årets konkurranseboxer» deles ut første 
gang i 2018.  Klubbens medlemmer oppfordres til å delta i ulike konkurranser 
 
Championatkrus 

Det deles ut championatkrus til alle som har oppnådd tittelen. Eier må være 
medlem av klubben og bosatt i Norge. Klubben henter oversikt over Norske 
Championater fra NKK.  
 
Det deles ut krus til championattitler oppnådd i utlandet. Disse utdeles basert 

på innsendte resultater til klubben. 
 
Championatkrus deles ut til medlemmer av Norsk Boxerklubb, bosatt i Norge.  
 
Lambos hederstegn 
 Deles ut til oppdrettere av boxere som mottar Championatkrus. Oppdretter må være 
medlem av Norsk Boxerklubb og bosatt i Norge.  
 
Årsvinner utstilling 
På klubbens årsvinnerutstilling deles det ut årsvinnerpokaler til 
 

Årsvinner valp hann, tittelen deles ut til beste valp hann 
Årsvinner valp tispe, tittelen deles ut til beste valp tispe 
Årsvinner junior hann, tittelen deles ut til beste junior hann 
Årsvinner junior tispe, tittelen deles ut til beste junior tispe 
Årsvinner hannhund, tittelen deles ut til beste hannhund 
Årsvinner tispe, tittelen deles ut til beste tispe 
Årsvinner veteran hannhund, tittelen deles ut til beste veteran hannhund 
Årsvinner veteran tispe, tittelen deles ut til beste veteran tispe. 

 
Årsvinner konkurranse 

Basert på innsendte resultater til klubben deles det ut årsvinnerskjold til den 
med høyest resultat, i hver offisielle konkurransegren i NKK. For å delta i 
konkurransen må man ha minimum tre resultater. Dersom flere har samme 
resultat i samme gren, vinner den med best samlet resultat.  
 

 
 
Dressurdiplomer 
Dressurdiplomene består av fem «grener» som klubben håper kan gi en introduksjon til 
deltakelse i offisielle prøver og tester 
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1. Appell 
2. Apportering 
3. Hopp 
4. Bruks 
5. Dekk 

 
Reglene oppdateres slik at de gjenspeiler nivå i de ulike konkurransegrenene. 
 
Dressurplakett 

Dersom alle dressurdiplomene tas i løpet av to år, tildeles NBKs dessurplakett. 
Dressurplaketten kan kun vinnes en gang med samme hund. Eier må være 
medlem av Norsk Boxerklubb.  
 

 
 
Nybegynnerdiplom 

For å oppmuntre til deltakelse i ulike hundesporter, deles det ut plaketter til 
boxere som oppnår resultater på lavt nivå – som introduksjon til ulike 
hundesporter. Plakettene deles ut basert på innsendte resultater. Eier må være 
medlem av Norsk Boxerklubb. 
 

 
Årets oppdretterpris 
Dagens regler for tildeling av årets oppdretterpokal justeres slik at de er i tråd med 
gjeldende prøve/konkurranse/utstillingsregelverk. Alle offisielle konkurransegrener i NKK 
teller. Eier må selv sende inn resultater til klubben i forkant av årsmøtet.  
 
Siste frist for innsending av resultater, er 31. januar det året årsmøtet holdes. 
 
Øvrige premier utgår. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar det fremlagte forslaget til hederspriser.  
 
Forslag til harmonisering av poeng for meritter i de ulike konkurransegrenene, sendes ut på 
høring i klubben. Styret gjør vedtak om poengharmonisering innen 1. august. 
 
Forslaget gjøres gjeldende fra 2018. 
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5 Handlingsplan 2018 
1. Jobbe med strategisk medlemsarbeid (= rekruttere og beholde medlemmer). 
2. Gjennomføre helse- og atferdsundersøkelse i samarbeid med NMBU og Hund&Helse 
3. Arrangere seminar for å gå gjennom resultatene fra helse- og atferdsundersøkelsen 
4. Starte arbeidet med revidering RAS på bakgrunn av resultater fra helse- og 

atferdsundersøkelsen 
5. Arrangere samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte 
6. Delta på nordisk boxerseminar i Danmark 
7. Ferdigstille dommerkompendium 
8. Videreføre samarbeidet med andre raseklubber i «Raseklubbenes Fellesallianse (RFA)» 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar fremlagt forslag til handlingsplan 
 

6 Budsjett 2018 
I det ordinære regnskapet på side 11, fremkommer forslag til budsjett for 2018 i egen 
kolonne. 
 

Konto Kommentarer til budsjett: 

3100 Styret har budsjettert med i overkant av 620 hovedmedlemmer og rundt 80 
familie/honnør-medlemmer. Det er ikke tatt høyde for et eventuelt vedtak i sak 
om kontingent. Dersom kontingenten økes med 25 kroner for alle medlemstyper 
vi det bety rundt 15 000 kroner i tillegg. 

3103 Klubben kan ikke budsjettere med like mange donasjoner til klubben o 2018 som 
vi har hatt i 2017.  

6400 Styret gjennomførte en helt nødvendig oppdatering av klubbens nettsider i 2017. 
Det er ikke planlagt store investeringer i 218 

6700 Da klubbens regnskapsfører ble kjøpt opp av et annet firma, økte prisene på våre 
regnskapstjenester kraftig. Styret har vedtatt at vi ikke kan bruke en så stor andel 
av klubbens midler på regnskapsføring. VI har anskaffet et elektronisk 
regnskapsprogram og vil fra og med 1. januar 2018 føre regnskapet selv. Som en 
følge av dette blir revisjon noe dyrere. 

6861 Styret skal arrangere en konferanse mindre i 2018 enn vi endte med å arrangere i 
2016. Vi har tatt høyde for at vi stadig får flere tillitsvalgte og at 
samarbeidskonferansen derfor vil ha flere deltakere.  

7431 Styret har redusert antatte kostnader for støtte til lokale områder. Støtten 
tildeles nå etter søknad og de store områdene med god økonomi har 
erfaringsmessig ikke søkt.  

7715 Styret er sammensatt av tillitsvalgte fra hele landet. Det er kostnadskrevende å 
samle til styremøter. Av den grunn gjennomføres de fleste styremøter per telefon 
eller skype. Det er avsatt midler til 2-3 samlinger for styret. I tillegg vil styret 
møtes ifm samarbeidskonferanse og raseseminar. 

 
Forslag til vedtak: 
Det fremlagte budsjettet vedtas 
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7 Valg 
 

7.1 Valgkomiteens rapport til årsmøtet 
Valgkomiteen har i perioden bestått av Espen Hagstrøm, Cecilia Victoria Sundberg, Ørjan 
Moss og Marius Falkevik som varamedlem. Komiteen konstituerte seg med Espen Hagstrøm 
som leder.  
 
Valgkomiteen har hatt regelmessige møter pr telefon, mail og i egen FB gruppe, samt møter i 
forbindelse med årsvinner utstillingen og samarbeidskonferansen. 
 
Valgkomiteen har ikke sett noe behov for å undertegne taushetserklæringer om sitt arbeid, 
da det er en selvfølge at interne diskusjoner holdes internt.  
 
Valgkomiteen har også hatt god kontakt med det sittende styret og medlemskontakten, og 
har fått oversendt oppdaterte medlemslister ved behov. 
 
Valgkomiteen har vært i kontakt med flere kandidater og interessen blant medlemmene har 
vært stor for klubben, men dessverre vegrer flere seg for å tre inn i verv grunnet den store 
ytre belastningen det er å sitte i verv i Norsk Boxerklubb.  
 
Valgkomiteen hadde ifølge klubbens lover annonse i Boxernytt nr 4. Her ble det informert 
om de verv som skal besettes, samt krav til forslagsstillere og kandidater.  Frister på forslag 
på kandidater og adresse for innsending av forslag ble offentliggjort. Frist for innsendelse av 
forslag på kandidater var 17 februar 2018, som er 8 uker før årsmøtet og i henhold til 
klubbens lover. 
 
Valgkomiteen underkjente tre innkommende forslag på kandidater. Disse ble alle avvist fordi 
de kom etter fristen for å sende inn forslag. 
 
Valgkomiteen håper alle medlemmer vil benytte seg av sin stemmerett, slik at medlemmene 
er med på å bestemme klubbens videre retning. 
 
Valgkomiteen Norsk Boxerklubb 
 
 

7.2 Foreslåtte kandidater med navn på forslagsstiller 
 

Jan Vidar Bakker Styreleder Nina Frafjord Søvdsnes
Line Orlund* Styreleder Anne Ekstrøm, Tone Robertsen, Linn Solbakken,

Nina Winger Sørun, Nina Haraldsø, Ingunn
Terjesen, Astrid Terjesen, Tone Granli, Cecilie
Strømstad, Linda Acay, Solveig Strand

Tone Robertsen* Styremedlem Nina Haraldsø, Ingunn Terjesen, Astrid Terjesen,
Valgkomiteen



 41 

Solveig Strand* Styremedlem Linda Acay, Cecilie Strømstad, Tore Solhaug, Line 
Orlund, Morten Andrè Ekker, Trine Åsmul, Tiril 
Thun Hjorthol 

Astrid Lorentzen* Vara 
styremedlem 

Tore Solhaug, Solveig Strand, Tiril Thun Hjorthol, 

Morten Andrè Ekker, Trine Åsmul, Valgkomiteen
Kristine Willumsen* Vara 

styremedlem 
Espen Hagstrøm* Medlem 

valgkomiteen 
 

Erik Rognlie* Medlem 
valgkomiteen 

Line Orlund 

Cecilia Sundberg* Vara 
valgkomiteen 

 

 
Kandidater merket med * er enten foreslått av valgkomiteen eller støttet av valgkomiteen 
 
 
Forslagsstilleres begrunnelse for kandidatene kan leses på klubbens nettsider under «om 
klubben-drift-årsmøter».  

http://www.norskboxerklubb.no/om-klubben/drift/arsmoter
http://www.norskboxerklubb.no/om-klubben/drift/arsmoter
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7.3 Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen fremmer et enstemmig forslag på kandidater til styret og valgkomité. Vi har 
lagt vekt på både å videreføre erfaring og det å få frem yngre, selvstendige og seriøse 
kandidater for framtiden.  Årets innstilling tar vare på styrets engasjement rundt flere viktige 
saker, og personene er engasjerte og aktive i blant annet lokalområder og boxerdiskusjoner. 
Med innstillingen blir mangfoldet ivaretatt i styret, ved at medlemmer får sin talsperson 
enten man er oppdretter, eier av konkurrerende hund, sofasitter og fritidsmann med 
familieboxer. Vi innstiller personer vi har tro på er flinke til å samarbeide og dra klubben i 
samme retning for å forbedre rasen og raseklubben på en konstruktiv måte. 
 
Under følger begrunnelse fra valgkomiteen for innstillingen av kandidater, og vi henviser 
videre til den enkelte kandidats Hunde-CV 
 
Line Orlund 

Line har i mange år vært langt over middels engasjert i boxer og raseklubben. Hun gjorde en 

fabelaktig jobb som leder. Hun er dyktig på samarbeid, tilegner seg ny kunnskap fort, står 

opp for rasen både innen helse, avl, eksteriør og som brukshund. Hun står på for alle 

medlemmer og kontaktområder for å skape aktivitet. Hun er veldig dyktig på det 

administrative. Line holder seg til fakta og er en leder som tåler en støyt uten å bli usaklig. 

 

Solveig Strand 

Solveig har den tid hun har sittet i styret og i lokalavdelingen sin vist interesse for 

bruksboxeren, og et stort engasjement rundt det mentale hos rasen. Hun jobber for aktivitet 

for alle boxereiere uansett om man konkurrerer eller ei. Solveig er ikke redd for å gå i en 

saklig diskusjon for å få frem sine tanker. 

 

Tone Robertsen 

Tone har vist sitt engasjement i lokalavdelingen sin. Hun er å finne på alle dugnader og 

arrangementer som arrangeres. Tone viser styrke og interesse gjennom en rekke diskusjoner 

om blant annet helse, avl og utstilling. Hun er en representant for både de som er å finne i 

utstillingsringen, men også for familieboxerne.  

 

Astrid Lorentzen 

Astrid viser stort engasjement for boxeren med både aktivitet i lokalområde Trøndelag 

(styremedlem og kasserer i klubben), arrangør og deltaker på ulike brukskurs samt medlem 

av avlsrådet i Norsk Boxerklubb. Astrid har god boxerkunnskap, har evne til å se ulike 

synspunkter i en diskusjon og har høy integritet.  

 

Kristine Willumsen 

Kristine har stort engasjement rundt at boxerens eksteriør og funksjon hører sammen. Hun 

hører til en lokalavdeling som ikke har så stor aktivitet, og med dette tror vi hun vil jobbe for 

er aktivitet rundt om i det langstrakte landet vårt!  
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7.4 Stemmeseddel 
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7.5 Prosedyre for innsending av forhåndsstemmeseddel 
 

Til alle som sender inn forhåndsstemme til valgene på årsmøtet i Norsk Boxerklubb, gjelder 
følgende prosedyre: 

 
1: Når stemmeseddel er utfylt, legges denne i en umerket konvolutt. 

2: Konvolutten med stemmeseddelen i, legges i en ytre konvolutt som merkes med  
VALG og AVSENDERS NAVN, 

og sendes til 
 

Norsk Boxerklubb  
Postboks 518 Sentrum 

0105 Oslo 
 

Alle forhåndsstemmer skal være ovennevnte adressat i hende syv dager før (jfr. nye lover) 
årsmøtet avholdes. Mangler innsenders navn på konvolutten forkastes denne, og det skal 
protokollføres. Konvoluttene skal kontrolleres mot medlemsregister for kontroll av gyldig 
medlemskap og betalt kontingent i forkant av årsmøtet, og kan kun åpnes av årsmøtets 

tellekorps. 
 

Det kan kun stemmes på kandidater som er foreslått til vervene  
i innkallingen under punkt 7 

 
Dersom stemmeseddel inneholder andre navn forkastes denne, dette skal protokollføres. 

 
NORSK BOXERKLUBB 

 

 

 

 

 
  



 45 

7.6 Kandidatpresentasjon 
 

Line Orlund 

 

Lederkandidat 
 
Kristoffer Robins vei 60, 0978 Oslo 
452 92 720, lineorlund@hotmail.com 
 

Erfaringer 
Jeg har drevet med organisasjonsarbeid siden videregående skole. Jeg satt på  fulltid i 
Studentenes Landsforbund i 1996/97, i styret i Statens Lånekasse i 1996/97 og sitter i 
fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund, Oslo (2001 - dd).  
 
Jeg har vært aktiv i ulike verv i NBK siden 2006. 
 
Siden 2015 har jeg vært varamedlem i Norsk Kennel Klubs Kontrollkomite. I 2017 ble jeg 
valgt som fast medlem.  
 
Jeg har jobbet med tillitsvalgtarbeid på fulltid, i størstedelen av min yrkeskarriere. De 
årene jeg ikke har vært frikjøpt som tillitsvalgt, har jeg jobbet som leder i ulike deler av 
helsevesenet. 
 
 
Tidligere engasjement for NBK 
2016 - dd - styremedlem i NBK 
2010 - 2016 - Leder i NBK 
2007-2015 - Leder i NBK, Oslo og Akershus 
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
Forhold til avl og oppdrettere må klubben jobbe med fremover (§1-2d). Jeg ønsker at NBK 
skal være en klubb som ikke stikker hodet i sanden i forhold til de problemer og 
utfordringer vi har. Jeg mener vi har et godt fokus på åpenhet rundt helse nå. Vi har 
retningslinjer som vektlegger at oppdrettere skal kjenne helsestatus, men utover det har 
vi tiltro til at oppdrettere gjør kloke valg. Klubben må ha fokus på gode boxerseminarer, 
både for oppdrettere og medlemmer. Vi skal i gang med ny helse- og atferdsundersøkelse, 
så følger revidering av RAS og retningslinjer. Dette er viktig for fremtiden. 
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
Som leder av hovedstyret, tenker jeg at jeg vil ha en særlig viktig oppgave med å bidra til 
at klubben har fokus på positive aktiviteter med hund (§1-2b). Dette ønsker jeg å bidra 
med, ved å skolere og stimulere til aktivitet i klubbens lokale områder. Jeg tenker jeg har 
noe å bidra med både når det gjelder oppbygging de lokale områdene, og jeg kan også 
være en ressurs når det gjelder ulike arrangementer som jeg håper de kan arrangere for 
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medlemmene. På den måten kan vi nå mange boxereiere, og bidra til å oppnå 
formålsparagrafen om positive aktiviteter med hund.  
 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder? 
Videre satsing på samarbeidskonferansen som arena for inspirasjon og motivasjon. Jeg 
mener videre at rådene i klubben kan være viktige ressurser for å senke terskelen for å 
ønske å ta på seg arrangementer som vi som raseklubb bør ha fokus på. Dette dreier seg 
om utstillinger, temakvelder, prøver, stevner og kurs. Jeg har også stor tro på samarbeid 
mellom ressurspersoner lokalt og mellom hovedstyrets medlemmer og de lokale styrene. 
Vi må jobbe aktivt med medlemsrekruttering fremover, her er lokal aktivitet viktig. Vi må 
også videreutvikle Boxernytt og andre spesifikke medlemsfordeler. 
 
Det er satt fokus, både fra NKK og britiske myndigheter, på kortskallede 
hunderaser, og boxeren er en av rasene nevnt. Hva er dine tank er rundt dette 
tema? 
Boxer er en rase som har definert forholdet mellom snutelengde og skalle. Dette er nevnt 
som en viktig å følge opp, bla i BSI (Breed Spesific Instructions). Vi holder på å lage et nytt 
rasekompendium for boxer, i dette bør det komme tydelig frem at det å overholde 
forholdstallet 1:2 for snute/skalle er viktig for å unngå store helseutfordringer, som et 
klart signal til dommere og oppdrettere. Ellers må vi som klubb drive med 
opplysningsarbeid ift. problematikken og jeg mener det er viktig at vi viderefører det 
samarbeidet vi har med NKK og andre raseklubber i Norsk Brachycephal Råd. 
 
Mener du kjent mental helse status skal være et krav i forbindelse med avl?  
Jeg mener det er i valpekjøperes og oppdretteres interesse at avlsdyr har gjennomført 
mentaltest. Samtidig er jeg opptatt av at vi "må skynde oss langsomt". Vi har en anbefaling 
om kjent mentalstatus i retningslinjene nå. Så diskuterte styret saken i 2017 og ga da et 
klart signal om at vi går mot et krav. Jeg mener at det ikke er riktig å stille noen nye krav 
før vi har en fullstendig gjennomgang av retningslinjene, etter at vi har gjennomført helse- 
og atferdsundersøkelsen. Har vi et problem, må vi ta raskere fatt i det enn om det ikke er 
et problem. Vi må fortsette å stimulere til testing. 
 
Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i hundesporter?  
Boxeren er en hund som elsker å jobbe. For meg er det ikke viktig om medlemmene driver 
med den ene eller andre hundesporten, men av hensyn til at våre hunder skal ha et godt 
liv, bør de drive med "noe". Medlemmer som forstår dette, får også mer glede av sin 
hund, som det familiemedlemmet boxeren er. NBK kan stimulere til bruk av boxeren ved å 
arrangere kurs, prøver og stevner. Vi må sørge for å inkludere nye og senke terskelen for 
deltakelse. Ved å synliggjøre hva boxeren kan, markedsføre vi de egenskapene som bor i 
hundene våre. Satsing på instruktører har jeg også tro på, samt info i BN. 
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Jan-Vidar Bakker  
Lederkandidat 
 
Stenbekkveien 17, 1658 Torp 
99025596, jvbakker37@gmail.com 
 

Erfaringer 
Har bred erfaring med styrearbeid i det private bedriftsmarkedet, har også sittet i styret i 
boxerklubben både lokalt og sentralt. Driver i dag dyrebutikk, salg av hundefôr og 
Hundeskole. 
 
Tidligere engasjement for NBK 
Nestleder i Boxerklubben avd. Østfold og vara styremedlem sentralt. 
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
Mine tanker rundt det å jobbe både for klubben og rasen og forbedre disse, skape ny tillit 
blant mange av rasens oppdrettere som i dag mangler dette. Vår rase har i dag mange 
utfordringer med fysisk helse og jeg syns det ikke har gått riktig vei her. RAS dokumentet 
blant annet er et flott verktøy i en slik sammenheng det samme er helseundersøkelsen. Vi 
må som klubb prøve å forenkle arbeidet med helse og prøve å konsentrere oss om så få 
ting av gangen slik at vi kommer i mål med de prosjektene som er startet.  
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
Målet må være å gjøre det enda mer attraktivt å være medlem, her er det allerede startet 
et godt stykke arbeid med medlemsfordeler. Det vi også trenger er flere lavterskeltilbud 
som trigger flere til å bli medlem. Vi må også jobbe tettere med oppdretterne slik at de får 
sine valpekjøpere til å melde seg inn. 
 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal - og kontaktområder? 
Skape flere tilbud om kursing og andre sosiale aktiviteter 
 
Det er satt fokus, både fra NKK og britiske myndigheter, på kortskallede 
hunderaser, og boxeren er en av rasene nevnt. Hva er dine tanker rundt dette 
tema? 
Boxeren skal ikke ha for kort snute og her ønsker jeg å fortsette å sette fokus på dette.  
 
Mener du kjent mental helse status skal være et krav i forbindelse med avl?  
Mental helse er et veldig viktig og opplever at boxeren i Norge i dag har en god mental 
helse, jeg syns ikke at vi skal på et nåværende tidspunkt skal ha MH test som et krav siden 
vi har andre ting som er mer prekære. 
 
Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i hundesporter?  
Det er å holde flere kurs og ha flere aktiviteter rundt dette lokalt.  
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Solveig Strand 

 

Styremedlem 
 
Asbjørn Øveråsveg 10A 7036 Trondheim 
97421350 sostran@getmail.no 
 

Erfaringer 
Er utdannet spesialpedagog. Har jobbet i ulike institusjoner med store og små mennesker. 
Har ikke mye organisasjonserfaring, men har sittet noen år i styrer i borettslag. Sitter i 
lydighetskomiteen i Nidaros Brukshundklubb. 
 
Tidligere engasjement for NBK 
Medlem i avlsrådet siden 2015. Hovedstyret siden 2016. Styremedlem i avd. Trøndelag i 6 
år, 4 av dem som kasserer.  
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
Fremme positive aktiviteter med hund, spesielt rasen Boxer. 
Viktig at alle kommer seg ut og i aktivitet. Det er grunnlaget for et godt liv for både to og 
firbente. Hvilken aktivitet er mindre viktig. 
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individer.  
Vårt komplekse samfunn stiller store krav til vår firbente venn - krav som bare en mentalt 
stødig hund kan innfri. Boxeren har vært kjent som en meget nervesterk hund, ypperlig 
egnet til brukshundarbeid så vel som en stødig familiehund. Dette er egenskaper vi må 
gjøre alt for å beholde. Jeg mener det er gjennom mentaltesting vi kan kartlegge og følge 
med på utviklingen av rasen. 
 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivi tet i lokal- og kontaktområder? 
Samarbeidskonferansen er viktig. Her utveksles det erfaringer og ideer mellom 
avdelingene. 
 
Det er satt fokus, både fra NKK og britiske myndigheter, på kortskallede 
hunderaser, og boxeren er en av rasene nevnt. Hva er dine tanker rundt dette 
tema? 
Her er det viktig at vi som raseklubb har en offensiv holdning og gjør det vi kan for å 
forhindre at flere boxere får helseproblemer og nedsatt funksjonalitet. Blir nesene for 
korte vil det føre til pusteproblemer og dårlig livskvalitet. 
 
Mener du kjent mental helse status skal være et krav i forbindelse med avl?  
Ja, jeg mener det er en naturlig del av avlsarbeidet å teste de hundene som skal brukes i 
avl. Det vil allid være bra å vite så mye som mulig om både avlsdyr og resten av 
populasjonen. 
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Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i hundesporter?  
Viktig å synliggjøre både ekvipasjer, hundesporter og resultater gjennom innlegg i 
Boxernytt og oppslag på hjemmesida.  
 



                                                                                                                                                                   50

Tone Robertsen 

 

Styremedlem 
 
Landskronaveien 385, 2013 Skjetten 
90679583, tone.robertsen@getmail.no 
 

Erfaringer 
 
Sitter for øyeblikket som styremedlem i avd. Oslo/Akershus. Tidligere har jeg hatt verv 
som tillitsvalg i Arbeidsmannsforbundet,  Har også de siste 5 årene hatt verv som 
verneombud i Bymiljøetaten. Jobber som konsulent i Bymiljøetaten hvor jeg driver med 
trafikkavvikling og parkering. 
 
Tidligere engasjement for NBK 
Det siste året som styremedlem i Oslo/Akershus. 
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
1-2 a : Øke fokus på hvor fantastisk fin familiehund en boxer er.  Tror de fleste som kjøper 
en boxer ønsker nettopp det. Har de siste årene syntes at NBK har hatt fokus på andre ting 
. Så derfor ønsker jeg å jobbe med å fremme dette, og selvfølgelig uten at det skal gå på 
bekostning av arbeidet med helse.  
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
1-2 b : Igjen tilbake til det med at boxeren er en fantastisk familiehund, som kan brukes til 
det meste. Man trenger ikke å bare drive med konkurranse pregete aktiviteter for å få en 
fornøyd boxer og eiere.  Ønsker å bidra med at NBK synliggjør mer at de er en klubb for 
alle, også de som har en "familiehund". 
 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal - og kontaktområder? 
Rett og slett prøve å bidra, og hjelpe til der det trengs. 
 
Det er satt fokus, både fra NKK og britiske myndigheter, på kortskallede 
hunderaser, og boxeren er en av rasene nevnt. Hva er dine tanker rundt dette 
tema? 
Her må jeg innrømme at jeg har for dårlig kunnskap til å ha noe annet enn en generell 
mening. Selvfølgelig ønsker jeg at boxeren skal være frisk, og ikke ha de problemene som 
kortskallede hunderaser sliter med. Selv har jeg hatt boxere fra 6 forskjellige oppdrett, og 
har aldri hatt noen av de problemene som kortskallede hunderaser er kjent for. Vi har 
mange dyktige fagpersoner i klubben som jeg er sikker på at vil arbeide med dette på 
beste måte, samtidig som jeg er sikker på at de fleste oppdretterne har fokus på dette. 
 
 
Mener du kjent mental helse status skal være et krav i forbindelse med avl?  
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Nei jeg mener ikke at det skal være et krav, men heller en anbefaling. Jeg er av den 
oppfatning at vi har så mange dyktige oppdrettere her i landet, og velger å tro de gjør det 
beste for rasen vår.  For mange krav tror jeg har motsatt effekt, sånn at flere velger å 
trekke seg ut av klubben. Vi trenger at alle oppdrettere er med oss, sånn at de nye og 
gamle kan lære av hverandre. 
 
Hvordan kan NBK bidra til at boxeren bruke s mer aktivt i hundesporter? 
NBK bør være flinke til å fremme de boxerene som gjør det bra i de forskjellige sportene, 
for å vise at boxeren er en fremragende konkurransehund. Samtidig også være bedre på å 
arrangere introduksjonskurs/dag sammen med lokalavdelingene for at flere kan få prøvd 
seg på de ulike sportene. 
 



                                                                                                                                                                   52

Kristine Willumsen 

 

Vara til styret 
 
Ørntuva 4a, 8050 Tverlandet 
97599106, boxerhavenshymne@hotmail.com 
 

Erfaringer 
Jeg sitter i styret for NBK avdeling Nordland.  
Jeg jobber i det daglige som komponentrenholder i Widerøe.  
 
Tidligere engasjement for NBK 
Har ikke hatt tidligere verv for NBK 
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
§ 1-2 e) 
At boxeren skal være frisk og sunn, både fysisk og psykisk er noe som er viktig for meg. Jeg 
er opptatt av at boxeren skal ha et sunt hode, med god pust og åndedrett. Korrekt 
anatomi er også viktig for at hunden ikke skal få helseplager som belastningsskader og 
lignende.  
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
§ 1-2 b) 
Boxeren er en hund som liker både fysisk og mental trening. De elsker å arbeide og jeg vil 
gjerne jobbe for at enda flere får øynene opp for de ulike hundesportene som fins. 
 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal - og kontaktområder? 
I avdeling Nordland har vi slitt noen år med å få opp aktiviteten blant boxereiere. Dette er 
noe jeg vil forsøke å jobbe med.  
 
Det er satt fokus, både fra NKK og britiske myndigheter, på kortskallede 
hunderaser, og boxeren er en av rasene nevnt. Hva er dine tanker rundt dette 
tema? 
Mine tanker er at dette er viktig og at dette er noe både dommere og oppdrettere må 
være beviste på.  
 
Mener du kjent mental helse status skal være et kra v i forbindelse med avl? 
Nei 
 
Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i hundesporter?  
Ha seminarer slik som det de hadde høsten 2016 der boxereiere sto frem og presenterte 
ulike hundesporter. Avholde flere boxerleirer ulike steder i landet slik at det blir lettere for 
flere å få deltatt. Trening gir motivasjon. 
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Astrid B. Lorentzen 

 

Vara til styret 
 
Låvekra 28, 7026 Trondheim 
97660405, astrid.b.lorentzen@gmail.com 
 

Erfaringer 
Til daglig jobber jeg som arkeolog, med mye feltarbeid i sommerhalvåret og kontorarbeid 
på vinteren. På jobben sitter jeg i verv som verneombud og i ansettelsesråd. Var også i 
mange år styremedlem i Forum for arkeologisk og naturhistorisk forskning i Trondheim, 
hvor jeg arrangerte en rekke større og mindre seminar. Sitter også i styret i lokalavdelinga. 
 
Tidligere engasjement for NBK 
Jeg har sittet i styret i trøndelagsavdelinga et par år, og er nå kasserer her. Har i høst også 
blitt medlem av avlsrådet. 
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
b) Fremme positive aktiviteter med hund, spesielt rasen Boxer: 
 
Jeg er opptatt av å vise fram hva som bor i boxeren og hvor allsidig rasen er. Dette føler 
jeg er noe jeg, med min erfaring og bakgrunn, kan bidra med.  Boxeren blir fort "klassens 
klovn" og jeg syns det er viktig å vise fram at den er så veldig mye mer.  
 
 
Hva jeg vil bidra med etter klubbens formålsparagrafer  
d) Påse at avl av boxer skjer i ønsket retning, både når det gjelder 
rasestandard, bruksegenskaper og sunnhet: 
 
Dette er en paragraf som er vesentlig for boxerens framtid og at arbeidet med å kartlegge 
boxerens egenskaper og helse, samt å jobbe kunnskapsbasert for å sikre rasen i framtiden 
er klubbens aller  viktigste oppgave. Boxeren skal også i framtiden være den allsidige, 
robuste familiehunden den er i dag.  Når folk i brukshundmiljøet forteller at de er usikre 
på om de tørr å kjøpe boxer av frykt for å få en hund med helsemessige utfordringer, er 
dette signaler man må ta på alvor.  
 
 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder? 
Jeg ønsker å jobbe for et åpent og inkluderende miljø hvor folk kan ta opp store og små 
utfordringer, og hvor man deler av den erfaring og kunnskap man har. Jeg mener det er 
viktig å tilby kurs som oppleves som relevante for klubbens medlemmer og skape et miljø 
hvor folk trives og syns det er hyggelig å møtes uavhengig av kunnskaps- og ambisjonsnivå. 
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Det er satt fokus, både fra NKK og britiske myndigheter, på kortskallede 
hunderaser, og boxeren er en av rasene nevnt. Hva er dine tanker rundt dette 
tema? 
Det er åpenbart at for kort snute ikke er bra for rasen. Det er her viktig å få kartlagt hvor 
stor andel av populasjonen som har problemer knyttet til snutelengde.  Gjennom å få 
kartlagt hvilke utfordringer som finnes vil det også være lettere å styre avlsarbeidet i riktig 
retning. 
 
Mener du kjent mental helse status skal være et krav i forbindelse med avl?  
Slik jeg ser det ligger mye av særegenheten ved boxeren i dens mentalitet. Det er derfor 
viktig å mene noe om hvordan dagens boxer er og hvordan man vil at den skal være i 
framtida. Testing av mental helse er et viktig redskap i denne sammenheng. Jeg mener 
likevel at man må tilrettelegge for at de ulike testene er bedre tilgjengelige i hele landet 
før man kan sette krav om det i forbindelse med avl.  
 
Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i hundesporter?  
Jeg mener det viktigste NBK kan bidra med er å synliggjøre de hundene som brukes aktivt, 
og gjennom å invitere til kurs og konferanser som viser variasjonen i hundesporter 
boxeren egner seg til. I tillegg mener jeg man må selge inn boxeren som en allsidig 
brukshund, og sørge for at rasen fortsetter å ha de egenskapene som kreves, både mentalt 
og fysisk. 
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Espen Hagstrøm 

 

Valgkomite 
 
Lerches gate 4, 3111 Tønsberg 
982 55 428, espen.hagstrom@gmail.com 
 

Erfaringer 
Jobber i større utbyggingsprosjekter med leder- og fagansvar.  
 
Tidligere engasjement for NBK 
Leder i sittende valgkomite, leder i Kontaktområde Vestfold, vært i valgkomite og 
utstillingskomite i kontaktområde Vestfold samt statistikk ansvarlig i avlsrådet.  
 
Hva vil du oppnå i valgkomiteen? 
Mitt mål med å sitte i valgkomiteen er å kunne bidra aktivt til å finne engasjerte 
medlemmer med ulik boxerbakgrunn, som ønsker å arbeide sammen til det beste for 
rasen. 
  
NBKs medlemmer har ulike interesser i hundeholdet (f.eks utstilling, bruks/konkurranse 
med hund, oppdrett/«hannhund», helse, «bare» ha det gøy med hund, osv), og ulik 
bakgrunn (som utdannelse, yrke, livserfaring, hundeerfaring, alder, geografisk lokasjon og 
kjønn). Alle hensyn kan ikke ivaretas da det er begrenset antall posisjoner i et styre. Målet 
mitt er å få til et variert sammensatt styre, hvor de enkelte medlemmer har gode 
samarbeidsevner, og vilje til å tilegne seg ny informasjon og kunnskap.  Det er viktig med 
mennesker som har et genuint ønske om å bidra, da et velfungerende styre krever at 
arbeid fordeles, og at delegerte oppgaver blir utført.  
  
I tillegg er det, for meg, viktig å finne personer som evner å se temaer fra ulike vinkler, og 
at man lytter til erfaring, spesialkompetanse og anerkjent forskning. Man må være sin 
rolle bevisst, og være villig til å stå samlet om beslutninger selv om man ikke vant frem 
med egne meninger. 
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Erik Rognlie 

 

Valgkomite 
 
Primskottåsen 14, 3614  Kongsberg 
99464689   erik@rognlie.no 
 

Erfaringer 
Idrettslag, aldersbestemt håndball, grendehus, utdannelse gymnas, befalsskole, 
politiskole, jobber som skatteoppkrever i dag (for Kongsbergregionen, 6 kommuner) 
 
Tidligere engasjement for NBK 
Ingen 
 
Hva vil du oppnå i valgkomiteen? 
Jeg ønsker å kunne bidra til å påvirke og finne gode personer til styret som har sunne 
holdninger til rasen vår, og som ønsker å jobbe målrettet mot avlsregler som sikrer en 
fremtidig sunn og frisk rase, med rasens standard som mål. 
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Cecilia Victoria Sundberg 

 

Vara til valgkomite 
 
Oklungvegen 71, 3948 Porsgrunn 
95055956, putreskinn@gmail.com 
 

Erfaringer 
Har sittet i styret i Dyrebeskyttelsen i Telemark da jeg var yngre, satt flere år i styret i 
Norsk retrieverklubb avd Telemark hvor jeg også satt noen år i aktivitetsråd, nå er jeg kun i 
utstillingskomiteen deres, Sitter som leder av Norsk Boxerklubb avd Telemark, medlem av 
NBK sitt utstillingsråd og Valgkomiteen.  
Til daglig jobber jeg i barnehage. En hverdag av struktur og gode samtaler med mennesker 
i alle aldere.  
 
Tidligere engasjement for NBK 
Valgkomite 2016/2017 
 
Hva vil du oppnå i valgkomiteen? 
Ønsker å bidra til å sette sammen et styre som favner om alle medlemmer med boxer. De 
som konkurrerer, de som koser seg i sofaen og i friluft, de som avler og de som stiller ut. 
Alle skal føle tilhørighet i raseklubben. Styret skal være satt sammen av samarbeidsvillige 
og løsningsorienterte mennesker som ikke er redd for å si hva de tenker eller ta i et tak for 
å jobbe for rasen. Det skal vises engasjement og vilje til å drive klubben i dens visjon.  
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