
Styremøte 1 (Trondheim 5. – 6. mai 2018) 
 
Tilstede: Line Orlund, Solveig Strand, Linda Acay, Tone Robertsen og Astrid B. Lorentzen. 
Ikke tilstede: Inger Beate Vongraven Dyrstad og Kristine Strømsvik Willumsen. 
 
A) Godkjenning av saksliste 
Styret godkjenner sakslisten 
  
B) Medlemsutvikling 
Line Orlund informerer. Per 4. mai har klubben 654 betalende medlemmer, det er 12 flere 
enn 21. april.  
 
C) Økonomi 
Styret diskuterer klubbens økonomi. På grunn av kostnadene ved styresamlinger vil de fleste 
styremøtene bli avholdt over telefon. Vi legger opp til tre samlinger i året. 
 
Sak 12: Valpepakker  (Vedtatt 24/4-18) 
  
Valpepakker skal tilbys alle som melder inn kull til klubben. Per i dag består pakken av 
“Boxerbrosjyren” og et infoskriv om klubben. Vi ønsker også å utvide pakken som sendes ut 
med RAS og profileringsartikler. 
 
Vedtakssak(er): 
  
Sak 3: Råd og utvalg – verv som skal besettes 

·       Leder oppdretterrådet 
Vi diskuterer kandidater og aktuelle vil bli kontaktet for forespørsel. 
  

·       Prosess oppnevning av råd/utvalg 
Håndboken beskriver hvordan råd og utvalg oppnevnes. Disse følger leders valgperiode. 
Styret jobber aktivt med å få på plass medlemmer i alle rådene. 
  
Sak 6: NBK på sosiale medier 

·       Moderering 
Alle i styret må følge med på og moderere facebooksiden “Norsk boxerklubbs 
diskusjonsforum”. 
  

·       Hvilke sosiale medier bruker vi og hvilke sider har vi ansvar for 
Tone Robertsen har ansvar for å lese, svare eller videreformidle meldinger som kommer til 
klubbens facebookside. 
  

·       Retningslinjer for bruk av sosiale medier 



  
Sak 7: Verving 
Tone Robertsen lager et forslag til brev som kan sendes på mail til tidligere medlemmer som 
ikke har fornyet medlemskapet i år. 
  
Sak 8: Møteplan 2018 

·       Deltakelse fra styret på klubbens arrangementer 
Årsvinnerutstilling: Line, Tone og Solveig representerer styret. 
 
Boxerspesialer: 
Nordland: Linda og Kristine representerer styret. 
Østfold: Line representerer styret. 
Agder: Line og Tone representerer styret. 
Telemark: Tone representerer styret. 
Vestfold: Line representerer styret. 
 
Styrets møteplan framover: 
Fredag 1. juni 18:00-20:00 
Tirsdag 26. juni 18:00-20:00 
Fredag 19. oktober 18:00-20:00 
Lørdag og søndag 1. og 2. september 
Torsdag 6. desember 18:00-20:00 
  
Samarbeidskonferanse 20. – 21. Oktober 
  
Sak 11: Måling av snutelengde 
Styret diskuterer måling av snutelengde og vedtar å følge med på prosjektet til 
Rottweilerklubben, og følger det for øvrig opp i forbindelse med helse og 
adferdsundersøkelsen. 
  
Sak 13: Høring – ny organisering av NKK 
  
Norsk boxerklubb har fått en høring om ny organisering av NKK: Organisering av NKK 
Saken diskuteres sammen med de andre raseklubbene i RFA. Norsk boxerklubb støtter 
hovedprinsippene som er diskutert mellom klubbene, men avventer endelig vedtak i saken til 
vi ser forslaget til felles høringssvar. 
  
Sak 14: Handlingsplan 2018 

1.       Jobbe med strategisk medlemsarbeid (= rekruttere og beholde medlemmer). 
Oppfølgingsansvar: Line 

2.       Gjennomføre helse- og atferdsundersøkelse i samarbeid med NMBU og 
Hund&Helse 

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


Oppfølgingsansvar: Solveig i samarbeid med avlsrådet 
3.       Arrangere seminar for å gå gjennom resultatene fra helse- og atferdsundersøkelsen 

Oppfølgingsansvar: Solveig og avlsrådet ved Cecilie Strømstad 
4.       Starte arbeidet med revidering RAS på bakgrunn av resultater fra helse- og 

atferdsundersøkelsen. 
Oppfølgingsansvar: Line 

5.       Arrangere samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte 
Ansvar: Linda, Tone og Inger Beate 

6.       Delta på nordisk boxerseminar i Danmark 
Representanter fra styret deltar. 

7.       Ferdigstille rasekompendium 
Ansvar: Linda 

8.       Videreføre samarbeidet med andre raseklubber i «Raseklubbenes Fellesallianse 
(RFA)» 

Oppfølgingsansvar: Line 
  
Sak 15: Høring harmonisering av regler for bruksgrenene jfr. Årsmøtevedtak 
Styret og brukshundrådet forbereder høring om harmonisering av regler for bruksgrenene. 
  
Sak 16: Diverse rutiner 

·       Refusjon av utlegg 
Kvitteringer må fotograferes/scannes og sendes til kasserer@norskboxerklubb.no 
·       Bestilling av pokaler/rosetter/krus og annet 
Henvendelser skal rettes til materialforvalter@norskboxerklubb.no 
·       Oppfølging av klubbens mail 
·       Tilganger 

 Styret diskuterer rutinene. 
  
Sak 17: Rasekompendium 
  
Styret diskuterte hvordan rasekompendiet skal utformes, og aktuelle personer man kan tenke 
seg å spørre om å delta.  Aktuelle personer blir kontaktet. 
  
Sak 18: Dommerinformasjon 
Saken ble ikke behandlet 
  
Sak 19: Dogs4all 
Line informerer. 
  
Sak 20: Helse- og atferdsundersøkelsen 



Styret diskuterer gjennomføring av ny helse og adferdsundersøkelse. Styret tar en siste 
gjennomgang av spørsmålene, og tar kontakt med brukshundrådet. Vi tilbyr deltagelse fra 
Sverige og Danmark. 
  
  
Orienteringssaker: 
·       Møte i Raseklubbenes Fellesallianse (RFA) 25.04.2018 

Line orienterer og vi bestemmer at Astrid går inn som observatør nr. 2. i 
Facebook-gruppa. 

·       Bekymringsmelding – oppfølging i konfliktutvalget i NKK? 
Line tar kontakt med NKK. 

·       Diverse rutiner – Boxerklubbens A-Å 
Oppdateres fortløpende. 

·       Atibox 
Line orienterer. 

·       Gjennomgang av NBKs håndbok 
  
Linda legger ut påminnelse på facebook-sidene til lokalområdene om 
momskompensasjon og link til info hos NKK. 
  

  
 


