
 

Styremøte 23. april 2018 
  
Tilstede: Line Orlund, Inger Beate V. Dyrstad, Linda Acay, Solveig Strand, 
Astrid Lorentzen, Kristine Strømsvik Willumsen og Tone Robertsen 
  
A) Godkjenning av saksliste 
     Godkjent 
  
B) Medlemsutvikling 
Per 21. april har klubben 642 betalende medlemmer. Det er kommet inn. 264 600 kroner i følge NKKs 
register). For å nå budsjettmål om 300 000 mangler vi 79 fullt betalende medlemmer. 102 medlemmer 
står på listen over de som var medlemmer i fjor, men som ikke har betalt i år. Det er 12 nye boxereiere på 
vervelisten. 

  
C) Økonomi  
Regnskapet viser ca 20 000 i overskudd som skal fordeles på Oslo/Akershus og hovedstyret. Dette er 
overskudd fra valpeshow og de to spesialene i februar.  Line følger opp de som skal delta i Atibox 
generalforsamling. 
  
  
Vedtakssak(er): 
Sak 1: Konstituering av styret – ansvarsområder 
  
Vi må sikre at vi ivaretar følgende funksjoner: 

·      Kasserer: Medlem vil bli forespurt 
·      Sekretærer: Inger Beate og Astrid deler på jobben. 
·      Medlemskontakt: Medlem vil bli forespurt 
·      Materialforvalter: Tone R 
·      Kontaktperson utstillingsråd: Line og Kristine 
·      Kontaktperson brukshundråd: Inger Beate 
·      Kontaktperson avlsrådet: Solveig 
·      Kontaktperson lokalavdelinger og kontaktområder: Line og Linda 
·      Verveansvarlig (ny): Inger Beate 
·      Oppfølging Atibox: Line 
·      Oppfølging Raseklubbenes Fellesallianse: Line 
·      Oppfølging NKKs Brachycephalråd: Medlem vil bli forespurt 
·      Oppfølging Norsk Brukshundsports forbund: Leder av brukshundrådet 
  

  
  
Sak 2: Taushetsplikt – taushetserklæring 
Alle godtar taushetsplikten. 



 

  
Sak 3: Råd og utvalg – verv som skal besettes 
Leder avlsrådet: Cecilie Strømstad 
Leder brukshundrådet: Cecilia Sundberg 
Leder utstillingsrådet: Henning Lund 
Leder oppdretterrådet: Mangler 
Redaktør BN: Kristin Rosøy 
Webansvarlig: Liselotte Rognlie Bjørkgård 
Medlemsfordelsgruppa: Medlem vil bli forespurt 
  
  
Sak 4: Årsvinner 2. Juni 
Avholdes på Antrozoologisenteret på Ås. 
  
Sak 5: Miniseminar ifm. årsvinnerutstillingen – forslag fra avlsrådet 
Her er forslag fra avlsrådet: 
 Avlsrådet ønsker å arrangere et miniseminar for oppdrettere og andre interesserte etter 
årsvinnerutstillingen lørdag 2. Juni. Tema for seminaret vil være en oppdatering på spondylose, HD og 
nyresvikt. Dette kan kombineres med en hyggelig grillaften.  
 
  
Forslaget støttes, og vi ønsker et miniforedrag velkommen. 
  
Sak 6: NBK på sosiale medier 
Diskusjonsgruppa på Facebook: Diskuteres på neste møte. 
  
Sak 7: Verving 
Strategisk medlemsarbeid. Line og Inger Beate lager et forslag til en verveplan. 
  
Sak 8: Foreløpig møteplan 2018 
 
Styreseminar 5-6 mai. 
1. juni før årsvinner. 
26. juni 
  
  
Sak 9: Atibox 
Norsk Boxerklubb har to representanter på generalforsamlingen til Atibox. En med stemmerett og en 
uten. Generalforsamlingen holdes i forkant av utstillingen. Vi har frist til 5 mai med å melde inn navn. 
Linda og Line meldes på, om Line ikke får dratt drar Tone i hennes sted. 
  
Sak 10: Nye lover 
Line følger opp og sender inn til NKK. 



 

  
Sak 11: Forslag fra medlem om måling av snuter på spesialutstillinger 
Vedtak: Vi ber avlsrådet om å legge fram et forslag på hvordan måling av 
snutelengde på spesialutstillinger skal foregå – og om det skal foregå. 
  
  
Orienteringssak(er): 
·      Møte i Raseklubbenes Fellesallianse (RFA) 25.04.2018 
·      Bekymringsmelding – oppfølging i konfliktutvalget i NKK? 
·      Diverse rutiner – Boxerklubbens A-Å 
  
Oppfølging: 
Høring - Organisering av NKK – svarfrist 20.05.2018 
  
  
Tillegsvedtak fra styremøte 13.april 
Sak 49: Spesialdommer Rolf Pedersen inviteres til å dømme Vinterutstillingen 2019. Rolf har takket ja.  
 
Sak 50:  Styret vedtar å bruke det digitale hørings- og valgverktøyet Enalyzer.  

http://web2.nkk.no/no/om_nkk/dette_gjor_nkk/horinger/
http://web2.nkk.no/no/om_nkk/dette_gjor_nkk/horinger/

