
Norsk Boxerklubb
innkaller til

årsmøte

Lørdag 6. april 2019 kl. 11.00

Sted: Gardermoen Samfunnshus «Messa»
Adresse: Tunvegen 2, 2060 Gardermoen

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for 2019, har møte- og stemmerett..
Det kan bare stemmes ved personlig fremmøte eller med avgitt forhåndsstemme. For å
kunne avgi skriftlig forhåndsstemme på kandidater må vilkårene i klubbens lover § 3-2

være oppfylt.

Forhåndsstemme kan kun benyttes ved valg og ikke på innkomne saker.

Fra i år vil det være mulig å avgi forhåndsstemme elektronisk. Dette foregår ved at det

https://www.google.com/maps/place/Tunvegen+2,+2060+Gardermoen/@60.1913709,11.065602,16z/data=!4m5!3m4!1s0x46418374e8daaaab:0x6b3ba6cde6ff2248!8m2!3d60.191537!4d11.0682837


sendes en mail med lenke til personlig stemmeseddel, til den e-postadressen som er
registrert i medlemsregisteret hos NKK. Det er NKK som administrerer medlemsregisteret
til NBK og vi har ikke anledning til å endre mailadressen, dette må gjøres via «min side»
hos NKK. Dersom du ikke har mottatt mail med lenke til stemmeseddel, kan du kontakte

klubben på post@norskboxerklubb.no

Til de som ønsker å sende inn forhåndsstemme per post 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
v/Line Orlund

Kristoffer Robins vei 60
0968 Oslo

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.

Dersom medlemmer både forhåndsstemmer per post og elektronisk, vil stemmeseddelen
sendt per post forkastes.

Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 7 dager før årsmøtet, det vil si senest
30. mars.

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.

Kun saker på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til
saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

NORSK BOXERKLUBB
Hovedstyret

https://www.dogweb.no/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.dogweb.no%2Fminside%2Flogin%2Fcas
mailto:post@norskboxerklubb.no
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1 Møtetekniske saker:

1.1 Godkjenne innkallingen
Årsmøtedato ble kunngjort i Boxernytt nummer 3/2018 og også på nett i januar 2018, samt i
Boxerposten i februar 2018.

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes

1.2 Oppnevne møteleder(e)
Styret foreslår Morten Kristoffersen som møteleder. Kristoffersen var møteleder på klubbens
årsmøte i 2017 og 2018. Han har lang erfaring som møteleder i andre organisasjoner.

Forslag til vedtak:
Morten Kristoffersen velges som møteleder

1.3 Godkjenne medlemmer med stemmerett

Forslag til vedtak
Årsmøtet godkjenner de fremmøtte i salen med nummerskilt som medlemmer med
stemmerett

1.4 Godkjenne forhåndsstemmer

1.5 Godkjenne forretningsorden
Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet 2019:

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.

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:

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)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 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).

1.6 Godkjenne saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes

1.7 Gi observatører rett til å være tilstede

1.8 Oppnevne referenter
Forlag til vedtak:
Inger Beate Vongraven Dyrstad og Astrid Lorentzen oppnevnes som referenter

1.9 Oppnevne tellekorps
Forslag legges frem i møtet

1.10 Oppnevne to til å skrive under protokollen
Forslag legges frem i møtet



2 Årsberetning 2018
Norsk Boxerklubb har kontaktpersoner eller styrer i store deler av landet.
Klubben har fem lokale avdelinger: Oslo og Akershus, Østfold, Trøndelag, Nordland og
Telemark. Vi har også kontaktområder i Vestfold, Agder, Møre og Romsdal, Hedmark og
Oppland, Nordvestlandet, Rogaland, Troms/Finnmark og Buskerud. Det er beklagelig at vi
per nå ikke har noen form for aktivitet hverken i Hordaland eller Rogaland.

2.1 Ledelse, råd og utvalg
Etter årsmøtet i 2018 har Norsk Boxerklubb hatt følgende ledelse, råd og utvalg.

Hovedstyre:
Leder Line Orlund
Nestleder Inger Beate Dyrstad
Medlem Linda Acay
Medlem Solveig Strand
Medlem Tone Robertsen
Varamedlem Astrid Lorentzen
Varamedlem Kristine Willumsen

Revisor:
Klubben har engasjert autorisert revisor, Bjørn Naustheller fra Moore Stephens, til å
revidere klubbens regnskap.

Kasserer:
Grunnet en varslet ny årskostnad på nesten 50 000 kroner, valgte Styret å avslutte avtalen
med regnskapsfirmaet etter ferdigstillelse av regnskap for 2017. Kasserer i 2018 har vært
Line Orlund første del av året. Etter etterlysning etter et medlem som kunne hjelpe til med
regnskapet, melde autorisert regnskapsfører Gro Tingelstad seg til tjeneste. Fra høsten 2018
tok hun over.

Valgkomité:
Valgkomite ble valgt på årsmøtet i 2018

Ørjan Moss  - Leder – trakk seg at helsemessige årsaker i jan. 2019
Espen Hagstrøm – Medlem – trådte inn som midlertidig leder fra jan 2019.
Erik Rognlie – medlem
Cecilia Sundberg – varamedlem frem til jan. 2019, medlem etter dette

Oppnevnt av hovedstyret:
Kasserer Gro Tingstad

Materialforvalter Tone Robertsen
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

Avlsrådet Cecilie Strømstad Leder (veterinær)
Avlsrådet Solveig Strand Medlem
Avlsrådet
Avlsrådet
Avlsrådet
Avlsrådet

Erica Linke
Astrid B. Lorentzen
Nora Oftenes Lie
Espen Hagstrøm

Medlem
Medlem
Medlem (veterinær)
Medlem (Statistikkansvarlig)

Valpeformidler
Valpeformidler
Valpeformidler

Ingrid Tomulevski
Tiril Thun Hjorthol
Ellen Renate Slipelv

Brukshundrådet
Brukshundrådet

Cecilia Sundberg
Ingrid Skonseng

Leder, trakk seg som leder i jan. 19
Medlem, kun ført lister

Brukshundrådet Mette Lyster Medlem, kun ført lister

Utstillingsrådet Henning Lund Leder
Utstillingsrådet Cecilia Sundberg Medlem
Utstillingsrådet
Utstillingsrådet

Liselotte Rognlie Bjørkgård
Rolf Pedersen

Medlem
Medlem

2.2 Medlemmer
Medlemstype 2017 2018
Hovedmedlemmer (40) 581 606
Husstandsmedlemmer (42) 59 60
Spesialdommere (45) 5 5
Æresmedlemmer (46) 3 3
Medlem – vervet av oppdretter (50 – ny i 2017) 19 18
Gratis medlemsblad – (60 - ny i 2017) 33 32
Honnør/pensjonister (63) 25 25

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

2.3 Styrets virksomhet
Det har i perioden 1.1.18-31.12.18 vært avholdt 8 styremøter samt ordinært årsmøte. Det
ligger referater fra samtlige styremøter på klubbens nettsider. Referatene fra to av møtene ble
dessverre publisert forholdsvis lang tid etter møtene ble avholdt. Dette beklager styret.

På samarbeidskonferansen i oktober deltok 21 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 utviklingen av HD-
og spondyose i rasen. Vi hadde også en diskusjon rundt flere aktuelle saker for årsmøtet.



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
2018. Hun har også vært klubbens representant i møtene med «Raseklubbenes fellesallianse».
Våren 2018 ble NKKs brachycephalråd etablert. NBK har deltatt med en til to representanter
på alle møter.

Som planlagt i flere år, er vedtaktprotokollene fra tidligere årsmøter gjennomgått og det er
publisert en oversikt på klubbens hjemmesider.

Styret har hatt fokus på å skaffe inntekter til drift. Vi kom opp med en ide om å lage en
boxerkalender. Det er ingen tvil om at dette var en knallsuksess og flere hundre kalendre ble
solgt. Styret ønsker å takke alle medlemmer som sendte inn bilder og til de som bisto for å få
kalendere realisert.

Rekordmange fra Norge var deltakere på Atibox utstillingen i Malmö i 2018. Styret var godt
representert på utstillingen. På Atibox sin generalforsamling deltok Line Orlund og Linda
Acay.

I år ble Nordisk Boxerseminar i november holdt i København. Seminaret planlegges i
samarbeid med avlsrådene i Boxerklubbene i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Dagen etter årsmøtet i 2018 ble det arrangert boxerseminar. I etterkant av årsmøtet ble det
arrangert en hyggelig årsfest.

På sensommeren 2018 fikk klubben varsel om at postkontoret der vi hadde postboksen vår
skulle legges ned. Klubben får mindre og mindre post «på gamlemåten» og i 2018 fikk man
1-2 brev i uken i tillegg til retur på Boxernytt og stemmesedler ifm årsmøtet. Styret valgte
derfor å avvikle postboksen, men det er inntil videre bestilt en midlertidig videresending av
posten.

Noen krevende konfliktsaker ble avsluttet i 2018, men det er likevel styrets vurdering at det er
et for høyt konfliktnivå mellom noen av klubbens oppdrettere, noen av spesialdommerne og
tillitsvalgte i klubben/styret. Styret har bedt om bistand fra NKKs konfliktråd fordi vi mener
det er på tide at de ulike partene i denne konflikten snakker sammen og identifiserer hva som
faktisk er problemet.



2.4 Økonomi:

Kontonr. Tekst Note Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett
2017 2018 2018 2019

DRIFTSINNTEKTER
3100 Medlemskontingent 304 250 300 000 294 650    290 000
3103 Andre Inntekter 1 220 328 150 000 129 825      85 000
3104 Salg Klubbshopp 2 350 0 51 292      40 000
3621 Utstillingsinntekter 3 118 136 110 000 109 869    100 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 643 064 560 000 585 635    515 000

DRIFTSKOSTNADER
4301 Innkjøp varelager 3 og 4 45 905 20 000 37 987      24 000
4390 Beholdningsendring 8957 7 306
6221 Utstillingskostnader 3 94481 92 000 44 038      70 000
6300 Leie lokaler 24 000 24 000 24 000      24 000
6400 Leie datasystemer, nettsider 46 033 23 000 17 270      20 000
6700 Regnskap og Revisjonshonorar 5 46 549 22 000 19 828      17 000
6820 Trykksaker  Boxernytt 6 123 321 130 000 100 190    110 000
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l 7 31 343 30 000 14 418      10 000

6861
Samarbeidskonferanse,
Raseseminar, Oppdretterseminar,
Årsmøte

8 116 644 90 000 94 867
     90 000

6863 Atibox og NBHF 9 4583 6 000 7 360      12 000
6864 Div. Kostnader 10 76690 73 000 85 606      80 000
7141 Reisekostnader Atibox 6 862 10 000 11 332      14 000
7431 Støtte til avd./kontaktområder 3 999 12 000 8 500      10 000
7715 Styremøter 21455 22 000 22 158      22 000
7770 Bankgebyrer 6672 6000 13738      13 000
7771 Øreavrunding 70 0

Sum andre driftskostnader 602701 540 000 508 598 516 000

DRIFTSRESULTAT -14 498 0 77 037 -1 000

FINANSINNT. OG -KOSTN.
8040 Renteinntekter, skattefri 1972 1 500 1676        1 500

ORD. RES. FØR SKATT
ÅRSRESULTAT -12 526 1 500 78 713 500
Overskudd + / Underskudd -



Note 1: Andre inntekter
Samarbeidskonferansen         20 000
Inntekter nyreprosjekt         33 802
Inntekter spondylose og helse         25 526
Årsmøteseminar           8 081
Årsfest         10 577
Momskompensasjon         31 137
Diverse utgifter              702
Sum       129 825

Note 2: Klubbshop
Boxerkalender 2019 var en stor suksess. Vi solgte over
200 eksemplarer

Note 3: Utstilling

Inn Ut
Vinterutstillingen         61 206         28 205
Årsvinner         34 733         15 833
Salg/kjøp varelager         13 930         16 950
Sum:       109 869         60 988

Note 4: Innkjøp varelager
Kostnader ifm boxerkalender førte til høyere utgifter

Note 5: Revisjonshonorar
Klubben sa opp avtalen med regnskapsfirmaet fom 01.02.18.
Det er nå kun
revisjonshonorar

Note 6: Boxernytt
Vi trykket ikke gule sider i nr. 1. Dette medførte lavere sidetall.
Færre medlemmer gir også lavere kostnader både til trykking
og utsending.

Note 7: Møter, kurs, oppdatering
Avlsrådskurs i regi av NKK.

Note 8: Samarbeidskonferanse, Raseseminar mm

Samarbeidskonferansen Inntekter         20 000
Kostnader         66 660
Sum -      46 660



Årsmøte Inntekter              250
Kostnader         21 370
Sum -      21 120

Årsfest Inntekter         10 577
Kostnader         11 618
Sum -        1 041

Note 9: Atibox og NBHF
Medlemsavgift

Note 10: Div. kostnader
Reise til årsmøte styremedl.           4 391
Overnatting årsmøte           3 645
Div kostnader
samarbeidskonf.           1 198
Årsfest         12 500
Årsmøteseminar           4 990
Kostnader valpepakker           5 774
Spondyloseprosjekt              684
Nyreprosjekt           5 184
Doppler         12 633
Leie postboks           1 130
Kontorutstyr (iZettle, toner +
+)           1 919
Tilbakeført til Oslo og Akersh.         13 290
Blomster Interflora feb           2 206
Forsikring           1 865
NKK Rep.møte Orlund           2 734
Norges Varemesse           4 919
Faktura Barra (hedersnåler)           6 544
Sum         85 606



BALANSE  NORSK BOXERKLUBB
2018

NOTE EIENDELER 2018 2017 2016

Anleggsmidler

Sum Anleggsmidler

Omløpsmidler

Varer, premier 163 765 170 906 172 107

Innkjøpte varer for
videresalg 1 650 1 815 9 570

14 Andre fordringer 32 955 10 500 56 592

Bankinnskudd og
kontanter 548 045 506 074 480 327

Sum Omløpsmidler 746 415 689 295 718 596

SUM EIENDELER 746 415 689 295 718 596

12 EGENKAPITAL OG GJELD
Bunden egenkapital 370 144 334 318 277 265
Opptjent egenkapital 346 457 308 572 378 152

Sum egenkapital 716 601 642 890 655 417

Gjeld

13 Leverandørgjeld 24 204 46 405 63 179

13 Annen kortsiktig gjeld 5 610

Sum gjeld 29 814 46 405 63 179

SUM EGENKAPITAL OG
GJELD 746 415 689 295 718 596



Note 12:
31.12.2017 Endring 2018 31.12.2018

Helse og forskning 140 094  12 208 152 302
Kompetanse 61 312 -5 000 56 312
Prosjekt Nyresykdom 132 912  28 618 161 530
Sum bunden egenkapital 334 318 35 826 370 144

Annen egenkapital 308 572 37 885 346 144

Sum egenkapital 642 890 73 712 716 602

Dopplerrefusjon og spondylose (helse og forskning):
I 2018 er det kommet inn donasjoner og gaver fra enkeltpersoner og lokalavdelingen i Oslo
og Akershus på 25 526 kroner. Det er refundert 13 318 kroner for doppler og 2. gangs
spondyloserøntging i samme periode.

Nyre:
Klubben fikk inn 33 802 kroner til nyreprosjektet. Inntektene kommer fra enkeltmedlemmer
som bidrar med en liten fast sum hver måned, fra en gave fra lokalavdelingen i Oslo og
Akershus og fra overskudd av midler som medlemmer donerte til advokatutgifter ifm
konflikt. I samme periode har vi hatt utgifter på 5184 kroner. Klubben samarbeider tett med
Veterinærhøgskolen. Vi er kjent med at det kommer en stor utgift til prøveanalyser i 2019.
Klubben har også hatt inntekter fra auksjon og lotteri som ble arrangert ifm.
årsvinnerutstillingen.

Vedr. gaver og donasjoner og hvordan dette påvirker regnskapsresultat
Klubben har i 2018 fått samlet 59 328 kroner i gaver og inntekter til ulike prosjekter. I samme
periode er det brukt 18 502 kroner i forbindelse med de samme prosjektene. Dette gir en
positiv differanse på 45 416 kroner. Dette må ses i sammenheng med klubbens årsresultat i
2018. Styret er kjent med at det kommer en utgift til analyser av blodprøver fra
Veterinærhøgskolen (NMBU) på rundt 50 000 kroner i 2019 og det vil dermed påvirke
årsresultatet for 2019 tilsvarende.

Kompetansefond:
Årsmøtet har tidligere vedtatt at klubbens medlemmer kan søke om å få dekket inntil 50 % av
kostnadene til kurs og seminarer i regi av NKK og NBK. I 2018 ble det søkt om støtte fra seks
personer og en samlet sum på 5000 kroner ble bevilget fra fondet.

Note 13:
Kurer Grafisk (Boxernytt) fikk vi faktura fra i 2018, men den ble først betalt i januar 2019.
Noen tillitsvalgte har hatt utlegg som ble utbetalt i 2019.

Note 14:
Lokalavdelinger og kontaktområder ble fakturert sent på året. Noe utestående fra ulike
arrangementer, vil bli fulgt opp i 2019.



2.5 Avlsrådet:
Avlsrådet har etter årsmøtet i 2018 bestått av Cecilie Strømstad (leder og veterinær), Solveig
Strand, Espen Hagstrøm (statistikkansvarlig), Astrid B. Lorentzen og Erica Linke. 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 var med i planleggingen av årets Nordiske Boxerseminar i
samarbeid med de andre nordiske Boxerklubbene som ble arrangert av Boxerklubben-
Danmark i København 24. og 25. november. Det ble det avholdt et felles møte mellom
representanter fra avlsråd og styrer fra Norge, Sverige, Finland og Danmark i forkant av
seminaret.

Facebookgruppen "Boxerens helse og atferd" er som tidligere et aktivt forum der boxereiere
kan diskutere helserelaterte spørsmål og få svar på spørsmål fra avlsrådets veterinærer. I år
har den også fungert som arena for å spørsmål i forbindelse med den pågående helse- og
atferdsundersøkelsen.

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 om avl og oppdrett, og ikke bare politiske diskusjoner.

Det ble behandlet 19 paringsanmeldelser i 2018, dette er en oppgang fra 2017. Av disse
parringene var 11 i tråd med retningslinjene og kunne formidles gjennom klubben. 8 var i
strid med retningslinjene. Det er fortsatt enkelte oppdrettere som ikke melder inn sine kull
til avlsrådet. Det er pr. 1.1.2019 18 kull som ikke er meldt inn til klubben, 13 av disse
kommer fra oppdrettere som ikke er medlemmer av Norsk Boxerklubb. I alle de 18 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 11 hannhunder og 19 tisper. I
hele 11 kull hadde ingen av foreldrene dokumentert dopplerundersøkelse før paring. 4 tisper
og 5 hannhunder manglet dokumentasjon på spondyloseundersøkelse. Ingen hannhunder
manglet utstillingsresultat mens tispene manglet utstillingsresultat i 8 kull. I tillegg var to av
tispene paret etter 7år og en tispe hadde hd D.

Det er gledelig at nesten alle nye oppdrettere følger retningslinjene og kan få kullene sine
formidlet gjennom klubben.

I tillegg til paringsanmeldelsene besvarer avlsrådet mange spørsmål fra oppdrettere om
mulig helserisiko ved ulike kombinasjoner. Vi har også en god del kontakt med valpekjøpere
som ønsker veiledning når de skal kjøpe valp og i tillegg bistår vi også med råd i forhold til
omplasseringer.



Antall registrerte boxere i NKK har gått opp fra 184 i 2016 til 236 (derav 19 importer) i 2017
og ned til 219 (derav 14 importer) i 2018. Det har også i 2018 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 nå kun bli registrert 60 avkom etter en enkelt avlshund.

Resultat av helseundersøkelser foretatt i 2018.
Dopplerundersøkelsen som har vært obligatorisk for avlsdyr siden mars 2016, har igjen vist
sin nytte som en mer nøyaktig undersøkelse enn auskultasjon (lytting). Det er også en meget
tydelig forskjell på forekomst av forskjellige grader  hos hunder som bare er lyttet på, og hos
hunder som er undersøkt grundigere med doppler ultralyd, se oversikten under.
For å forsøke, om mulig, å finne årsaken til den jevne økningen av forekomst av HD hos
boxer, og den manglende nedgangen i forekomsten av spondylose, har Avlsrådet startet et
stort og ressurskrevende arbeid med å lage oversikter, og se på forskjellige mulige årsaker.

HD-røntgen
Antall røntget Fri (A+B) Svak (C) Middels (D) Sterk (E)

113 56 (49,6%) 42 (37,2%) 12 (10,6%) 3 (2,7%)

AA-røntgen
Antallrøntget Fri (A) Svak (C) Middels (D) Sterk (E)

29 19 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

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

109 52 (47,7%) 17 (15,6%) 26 (23,9%) 14 (12,8%)
Gj.sn. alder i mnd. 16,3 17,3 16,8 29,1

Hjerte auskultasjon (lytting)
Ant. undersøkt Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5+6

10 9 (90%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%)

Hjerte dopplerundersøkelse (Aortic Stenosis)
Ant. undersøkt negativ Equivocal Mild Moderat Alvorlig

35 17 (48,6%) 8 (22,9%) 8 (22,9%) 1 (2,9%) 1 (2,9%)

Hjerte dopplerundersøkelse (Pulmonic Stenosis)
Ant. undersøkt negativ Equivocal Mild Moderat Alvorlig

35 34 (97,1%) 1 (2,9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Merknad for dopplerundersøkelse:
Av resultatene er det 3 resultater fra 2016 og 5 fra 2015. Disse resultatene har ikke kommet
med tidligere pga. sent innleverte skjemaer.



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 diganosen, 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 og
helsøsken til syke hunder, dessverre er det brev som er kommet i retur, så noen 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.

2.7 Boxernytt:
Redaksjonen har i 2018 bestått av Kristin Rosøy (redaktør), Ellen Beate Øritsland Houge
(korrektur), Diego Enriquez som 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.

Boxernytt har vært tynnere i 2018 enn tidligere år.

2.8 Nettsidene
I 2018 fikk vi ordnet så det som legges ut på forsiden har klare, fine «Ingressbilder», så nå
gjenstår at leverandør også får ordnet det for de resterende oversiktsidene.

Resultatarkiv ligger nå på samlesider for hver «gren» og er derfor ikke lenger lange rader
utenfor bildet, og forhåpentligvis lettere tilgjengelig for de fleste. Samme oppbygging er brukt
på de forskjellige årsvinnere, så som Årets utstillingsboxer, Årets oppdretter osv. Alle
statutter er dessverre ikke ferdig gjennomgått, men vi håper å få oppdaterte sider å legge ut i
løpet av året.



Vi har en utfordring at det ikke sendes med store nok bilder til resultatutlegging, da vi trenger
det for videreformidling til Boxernytt. Vi ønsker at dere sender originale bilder, uten at de er
redigert. Be gjerne om hva dere ønsker fjernet eller redigert, det går helt fint.

Når det gjelder aktivitetskalenderen, savner vi fremdeles at avdelingene og kontaktområdene
sender inn både informasjon om nye styrer, kontaktpersoner, og forskjellige arrangement dere
har i løpet av året, slik at vi kan få publisert disse i aktivitetskalenderen. Vi håper dette tar seg
opp etter hvert når man ser andres arrangement ligger ute.

2.9 Utstillingsrådet:
Utstillingsrådet har bestått av Henning Lund (leder), Liselotte Rognlie Bjørkgård, Cecilia
Sundberg, samt Jane Øvereng og Hege Øvereng deler av året.

Som tidligere har rådet hatt ansvaret for den praktiske gjennomføringen av
årsvinnerutstillingen. Vi arrangerte også for andre gang en dobbelt spesialutstilling i februar,
som et samarbeid mellom styret, utstillingsrådet og 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 Boxer holdes oppdatert av utstillingsrådet.
Denne publiseres på klubbens hjemmeside, hvor andre utstillingsresultater også legges ut.
Rådets viktigste samarbeidsarena er den interne Facebook-siden.

I 2018 har NBK arrangert 8 utstillinger. I tillegg til de offisielle spesialutstillingene med
valpeklasser arrangerte vi et valpeshow for alle raser i tilknytning til utstillingen 11. Februar,
med 91 deltakende valper, og et tilsvarende valpeskue i forbindelse med utstillingen i Skien
25. August – her var det 40 påmeldte valper.

Dato Sted Dommer Voksne
påmeldt

Voksne
møtt

Valper
påmeldt

10 februar Drammen Karl-Erik Johansson, Sverige 29 26 4
11 februar Drammen Claire Kay, England 25 24 4
2. juni Ås Vesna Curcic, Serbia 62 50 19
9. juni Bodø Sergej Vanzha, Slovakia 12 10 3
28. juli Fredrikstad Alejandro Palacin Cabanas, Spania 32 27 9
4.august Kristiansand Mathias Wolf, Tyskland 33 29 9
25 august Skien Philip Greenway, England 24 22 6
26 august Horten Maritha Östlund-Holmsten, Sverige 29 27 4

2.10 Lokal aktivitet
Lokalavdelinger og kontaktområder i hele landet har også i 2018 hatt mye aktivitet og
vist stort engasjement. Det har blitt arrangert speialsøkkurs, passeringkurs og



utstillingskurs. Det er holdt en rekke kurs i hverdagslydighet, det har blitt arrangert utstillinger og
valpeshow, feltsøkdag og mange boxersprinter. Flere steder har det blitt gjennomført jevnlige, flere
steder ukentlige, treff med trening og sosialt samvær. Det har i tillegg blitt utført dugnader på
treningsbaner, sommeravslutninger og juleavslutninger, innetrening og utetrening.
Byturer, skogturer, vinterturer, søndagsturer og hytteturer med treningshelg.

Representanter for avdelinger og kontaktområder har deltatt på samarbeidskonferansen, årsmøte,
årsmøteseminar og Nordisk boxerseminar.

Boxerleiren i regi av Oslo og Akershus hadde 10-års jubielum i 2018. 44 boxere med over 60 eiere
deltok.

Det søkes tilskudd fra Studieforbundet Natur og Miljø til aktiviteter i avdelingene og
lokalområdene. Flere av avdelingene er også mottakere av Grasrotandel.

Det er mange ildsjeler over hele landet som har lagt ned utallige timer på aktiviteter i
sine avdelinger og lokalmiljø. Styret takker alle for innsatsen som har blitt lagt ned for
klubben og klubbens medlemmer i 2018.

2.11 Rapportering handlingsplan 2018

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

Har hatt fokus på å beholde og
rekruttere medlemmer. Det er sendt ut
valpepakker og mange valpekjøpere
som ikke er medlem av klubben er
ringt. Det er fortsatt et stort potensial
her og vi er definitivt ikke i mål.

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

Dette ble noe forsinket i forhold til
opprinnelig plan. Undersøkelsen ble
igangsatt på høsten og vil pågå utover
våren 2019

3 Arrangere seminar for å gå gjennom
resultatene fra helse- og
atferdsundersøkelsen

Utsatt til 2019 grunnet utsatt frist for
RAS

4 Starte arbeidet med revidering RAS på
bakgrunn av resultater fra helse- og
atferdsundersøkelsen

Dette er såvidt igangatt ved at vi har
bestilt resultater fra forsikringsselskap,
men er ellers utsatt som følge av utsatt
frist for RAS

5 Arrangere samarbeidskonferanse for
klubbens tillitsvalgte

Gjennomført

6 Delta på nordisk boxerseminar i Danmark OK

7 Ferdigstille dommerkompendium Påbegynt

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

Gjennomført



I tillegg har styret videreført mye av det som tidligere sto i handlingsplanen, men som nå
regnes som en del av ordinær drift. Dette inkluderer oppfølging av spondyloseprosjekt,
nyreprosjekt, og oppfølging av dopplerundersøkelser.

Styret engasjerte seg også i saken der Norwegian ønsket å nekte brachycepale raser å reise
med deres fly. Saken endte med at Norwegian snudde.

***

På bakgrunn av den overstående årsmelding mener styret det er grunnlag for videre drift av
klubben i 2019.

Oslo 9. mars 2019



3 Revisors beretning



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.



4 Vedtakssaker

4.1 Sak fra Dag Glemminge – Utvidelse av brukskrav for å delta i brukshundklasse
Dag Glemminge foreslår at Norsk boxerklubb søker om utvidelse av brukskrav for boxer for å kunne
delta i brukshundklasse på utstilling.

Forslag til vedtak:
«At boxere som er B-godkjent redningshund, og B-godkjent redningshund/lavinehund, kan delta i
brukshundklasse på utstilling slik Rottweiler og Dobermann allerede kan.»

4.2 NBKs lover – §3.3
Klubbens lover er bygget på lovmalen utsendt fra Norsk Kennel Klub. Da vi vedtok nye lover
på årsmøtet i 2018, vedtok vi

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

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.

Med innkallelsen skal følge:
· Saksliste
· Årsberetning
· Regnskap med revisors beretning
· Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-

lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 8* uker før møtedato.
· Budsjett for neste år
· Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i

hende/poststemplet senest 8* uker før møtedato.

Styret har fått tilbakemelding fra NKK om at vi ikke kan ha samme frist for bekjentgjøring og
frist for å få inn forslag på kandidater til valg og saker til behandling. I henhold til lovmalen
fra NKK er det ikke anledning til å utvide fristen for bekjentgjøring.
Utfordringen med å flytte tidspunkt for når forslag til kandidater og saker til behandling skal
inn til klubben, er at det blir veldig kort tid til behandling av det som kommer inn.

Vi vil vise dette med et eksempel.

· 6. april - Årsmøte avholdes lørdag 6. april.
· 30. mars – Frist for forhåndsstemmer. Ifølge lovene skal forhåndsstemmer være

klubben i hende 7 dager før (denne fristen kan ikke endres jf lovmalen fra NKK).
· 9. februar – Kunngjøring av dato for årsmøte. Lovmalen setter dette til 8 uker før

årsmøte. Kan ikke endres, Her har NBK en lang tradisjon for å kunngjøre dato i BN
nummer 3 eller 4.

Mellom 9 februar (kunngjøring) og når forhåndsstemmer skal være klubben i hende, er det 7
uker. På denne tiden skal innkomne forslag behandles, sakspapirer til årsmøte skal gjøres



tilgjengelig for medlemmer og medlemmene skal rekke å avgi stemme. Dette er svært knapt
med tid.

Forslag til vedtak:
Frist for å sende inn kandidater til de ulike vervene og til saker til årsmøtet endres fra 8 til 7
uker, for å etterkomme krav fra NKK.

4.3 Sak fra Espen Hagstrøm - Endring i krav til å stå på «Oppdretterliste»
På Årsmøtet i 2015 ble det vedtatt hvordan oppdretterlisten skal håndteres og hvem som
skal stå på denne, sammendrag av dette er finne på NBK sine nettsider under
Oppdretterlister hvor det står:
 ---
For at oppdretter skal stå på klubbens oppdretterliste, så har vi noen kriterier som må
oppfylles:

1. Oppdretter må være medlem av Norsk Boxerklubb jfr. Kap 2 i klubbens lover
2. Klubbens oppdretterliste deles i en liste med oppdrettere som har hatt kull siste 5 år.

Det kan i tillegg være en liste over passive oppdrettere der medlemmer som har hatt
kull tidligere oppføres.

3. Oppdretter må melde inn alle kull til Norsk Boxerklubb.
4. Oppdretter må følge klubbens retningslinjer for avl og oppdrett.

Hvis en oppdretter blir tatt av listen fordi han har hatt et kull som ikke har fulgt
retningslinjene, vil oppdretteren komme inn på lista igjen når han melder inn et kull som
følger retningslinjene. Listen er altså ikke statisk.
--
Jeg mener at kriterielista ikke er til vårt beste, hvor «vårt» er NBK, oppdrettere og
medlemmene. Jeg foreslår derfor fjerning av kriterium 2 og 4 for å stå på en slik liste.

Forslag:
- Kriterium 1 (oppdretter må være medlem av NBK) beholdes.

- Kriterium 2 (ha liste over aktive og passive oppdrettere) fjernes.
Oppdretterlisten bør være kun en liste, da det har vist seg vanskelig for klubben å
holde to lister oppdatert.

Antall år uten kull bør ikke være et kriterium for å være en «aktiv» eller «passiv»
oppdretter, da man kan delta på seminarer etc. og gjennom det være aktiv. Det at
man ikke har hatt kull kan bero på at man ikke har hatt riktig avlsmateriell.

- Kriterium 3 (oppdretter må melde inn alle kull til NBK) beholdes.
For at klubben skal holde oversikt over populasjonen, er det et minstekrav at alle kull
meldes inn til klubbens avlsråd.

- Kriterium 4 (Oppdretter må følge klubbens retningslinjer for avl og oppdrett) fjernes.
Oppdretterlista er en medlemsservice for å formidle kontakt mellom valpekjøper og



klubbens oppdrettere.

- At man står på lista gir ingen garanti for at neste kull følger klubbens retningslinjer for
avl og oppdrett. Et hvert kull blir vurdert av NBK avlsråd, og om det aktuelle kullet
følger retningslinjene eller ikke, fremkommer på NBK sine nettsider.

4.4 Kontingent
Styret hevet kontingenten i 2019. Styret vurderer at vi ikke bør heve kontingenten for 2020

Forslag til vedtak:
Norsk Boxerklubb øker ikke kontingenten i 2020.

4.5 Veteranenes veteran fra Liselotte Rognlie Bjørkgård og Kristin Halle
Vi ønsker å få inn igjen i statuttene Veteranenes veteran. Vi tror ikke medlemmene helt fikk
med seg at denne gikk ut på årsmøtet i 2018. Har snakket med flere som ikke var klar over
det, og fikk det selv med meg litt for seint.

Vi synes det nå kommer opp flere og flere flotte, friske veteraner, og tenker at det er artig
om de kan konkurrere om en tittel, og derfor kanskje også bli vist frem på utstilling. Tror det
vil være bra for rasen å vise frem at vi har mange flott veteraner, da det lett blir mye fokus
på de som dessverre forlater oss tidligere. Dette kan være et ekstra puff til veteraneierne om
å vise frem sine flotte sølvboxere.

Forslag til vedtak:
Veteranenes veteran går inn igjen i statuttene som tidligere, og gis tilbakevirkende kraft for 2018

Tillegg til saken fra styret:
Her er de gamle regler for tildeling av pris «Veteranenes veteran»:

Tildeles den veteran-boxer som i løpet av året oppnår flest poeng etter følgende skala:
BIR: 5 poeng
Øvrige plassering i BHT/BTK: 4 poeng
CK 2 poeng

Alle utstillinger er tellende og oppdretter må selv sende inn resultater til klubben innen de frister som
annonseres (vanligvis i begynnelsen av mars).

4.6 Nedleggelse av lokalavdeling i Hordaland
Det har ikke vært aktivitet i vår lokalavdeling på over et år. Til tross for forsøk på å få valgt et
styre i 2018, har man ikke lykkes med dette. Styret foreslår derfor at lokalavdelingen
nedlegges.

Forslag til vedtak:
Lokalavdelingen i Hordaland nedlegges grunnet manglende aktivitet.



4.7 Forslag om æresmedlemskap for Knut Brodal
Etter forslag fra Knut Andersen, har styret vedtatt at vi ønsker å fremme forslag om å utnevne
Knut Brodal som æresmedlem i Norsk Boxerklubb.

5 Handlingsplan 2019
1. Jobbe med strategisk medlemsarbeid (= rekruttere og beholde medlemmer).
2. Sluttføre 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 dersom NKK åpner for dette i 2019 (avhengig av «go» fra NKK)
5. Arrangere samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte
6. Arrangere nordisk boxerseminar i Sverige sammen med de andre nordiske klubbene
7. Planlegge og delta på møte med de nordiske boxerklubbenes avlsråd
8. Ferdigstille rasekompendium (tidl. dommerkompendium)
9. Videreføre samarbeidet med andre raseklubber i «Raseklubbenes Fellesallianse (RFA)»
10. Etablere nettbutikk

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar fremlagt forslag til handlingsplan

6 Budsjett 2019
I det ordinære regnskapet på side 11, fremkommer forslag til budsjett for 2019 i egen
kolonne.

Konto Kommentarer til budsjett:
3100 Styret har budsjettert med 580 hovedmedlemmer og rundt 55 familie/honnør-

medlemmer.
3103 Klubben kan ikke budsjettere med like mange donasjoner til klubben i 2019 som

vi har hatt i 2018.
3104 Vi planlegger å etablere nettbutikk i 2019.
6860 Det er ikke avlsrådseminar i regi av NKK i 2019
6863 Tidligere år har vi ikke tatt hensyn til at vi også er forpliktet til å dekke «vår

andel» av kostnadene til brukshundtinget som en del av medlemskap i Norsk
Brukshundsports forbund.

7174 Atibox arrangeres i år i Romania og det er vanskelig å komme seg dit. Rimeligste
reisemåte er å fly til Budapest i Ungarn og leie bil derfra.

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.

7770 Bankgebyrer øker kraftig som en følge av at all bruk av bl.a. vipps er
avgiftsbelagt.

Forslag til vedtak:
Det fremlagte budsjettet vedtas



7 Valg

7.1 Valgkomiteens rapport til årsmøtet

Valgkomiteen ble på årsmøte 2018 valgt inn med Ørjan Moss som leder, og Espen Hagstrøm
og Erik Rognlie som medlemmer. Cecilia Victoria Sundberg som varamedlem.

Av personlige årsaker så Ørjan Moss seg dessverre nødt til å trekke seg, og Espen Hagstrøm
tiltrådte deretter som leder av valgkomiteen, mens Erik Rognlie og Cecilia Victoria Sundberg
som medlemmer.

Valgkomiteen har hatt regelmessige møter pr telefon, skype, mail og messenger. Det har også
vært kontakt medlemmene imellom på lukket Facebook side. På grunn av medlemmenes
travle dager har dette vært en grei og enkel måte å avholde møter og diskutere saker på, da
man har spart medlemmene for eventuell reisetid.

Som nye kandidater til styret har det vært stor åpenhet for å få tak i de rette kandidatene. Som
potensielle nye kandidater har vi satt som mål å kunne hente inn menn som av en eller annen
grunn er litt underrepresentert i dagens styre, samt et ønske om å få med noen fra oppdretter
siden.
Vi opplever at den generelle interessen for klubben og rasen er stor, men å ta steget helt ut å
påta seg verv for klubben er noe helt annet.

Presentasjonen av kandidatene er et supplement til egen oppfatning, men vi skal ta med oss
inni valget at dette er personer som er spurt og har sagt seg villig til å gjøre en god jobb for
klubben vår. Vi merker alle at det er stor aktivitet og de gjøremål som må og skal gjøres i en
hundeklubb tar mye tid og ressurser og det er derfor viktig at kandidatene har vurdert dette på
forhånd.

Valgkomiteen vil takke for den tilliten vi ble vist, og vi har alle etter beste evne gjort vårt for
at det kommende styre blir satt sammen med de rette personer, som kan bringe klubben videre
i tråd med klubbens gode intensjon for den fine og stolte hunderasen vi representerer.

Valgkomiteen Norsk Boxerklubb

7.2 Foreslåtte kandidater med navn på forslagsstiller

Kandidat Verv Forslagsstiller

Inger Beate V. Dyrstad Nestleder Valgkomiteen
Kjersti Bogenes, Markus Færø-Lunde,
Hedvig Færø-Lunde, Solveig Strand,
Birgit Løkken, Tiril Thun Hjorthol,
Marte Wolden, Jørgen Rosvold, Morten Ekker,
Trine Åsmul, Tore Solhaug, Astrid Lorentzen

Kristin Rosøy Kirkham Nestleder Solveig Sandgren, Liselotte Rognlie Bjørkgård



Catrine Andersen Nestleder Kristin Pedersen, Harald Underberg Lie,
Tone Ravn, Vidar Ravn, Lise B. Lein,
Aud Perly Undheim, Dag Glemminge,
Kersti Winger, Monica C. Bakker,
Nina Frafjord Søvdsnes

Linda Acay Styremedlem Valgkomiteen
Hege Sterud, Ingunn Terjesen,
Tone Robertsen, Per-Arne Thorstensen,
Gro Tingelstad, Liselotte Rognlie Bjørkgård

Astrid Lorentzen Varamedlem til
styret

Valgkomiteen
Solveig Strand, Birgit Løkken,
Tiril Thun Hjorthol, Marte Wolden,
Jørgen Rosvold, Morten Ekker, Trine Åsmul,
Tore Solhaug, Inger Beate Dyrstad,
Liselotte Rognlie Bjørkgård

Birgit Løkken Varamedlem til
styret

Valgkomiteen
Solveig Strand, Astrid Lorentzen,
Tiril Thun Hjorthol, Marte Wolden,
Jørgen Rosvold, Morten Ekker, Trine Åsmul,
Tore Solhaug, Inger Beate Dyrstad

Kristine S. Willumsen Varamedlem til
styret

Liselotte Rognlie Bjørkgård

Linda Acay Varamedlem til
styret

Ingunn Terjesen

Espen Hagstrøm Leder
valgkomiteen

Valgkomiteen
Inger Beate Dyrstad

Cecilie Strømstad Varamedlem til
valgkomiteen

Valgkomiteen

Kristin Pedersen Varamedlem til
valgkomiteen

Lise B. Lein, Aud Perly Undheim,
Dag Glemminge, Kersti Winger, Monica C.
Bakker, Nina Frafjord Søvdsnes



7.3 Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling i år baserer seg på bla. hva medlemmer har vist av arbeidskapasitet
da vi opplever at styret har mange oppgaver som tar mye tid. Vi ønsker nye og friske pust inn
i styret, men det er vanskelig å finne noen som ønsker å bruke så mye tid på verv som er så
utsatt for negativitet fra medlemmer og ikke medlemmer utenfra. Vi innstiller personer som vi
håper kan være litt uenig om saker og ha sunne diskusjoner samtidig som samarbeidet er på
plass.

Inger Beate Dyrstad - nestleder
Inger Beate har vist stort engasjement og er en dame som tør å starte diskusjoner. Et styre bør
ha noen uenigheter og diskusjoner for å komme fremover. Inger Beate er en av de yngre i
klubben og bidrar aktivt til at styret må følge tiden vi lever i og alt som følger med fra
digitalisering til tilgjengelighet av nyeste forskning innen rasen. Vi ser at klubben har satt
igang flere jobber som det kan være lurt at det blir kontinuitet i og velger å innstille Inger
Beate til nestleder i år.

Linda Acay - styremedlem
Linda Acay er opptatt av et sunt eksteriør hos rasen vår. Hun er oppdretter av flere kull. Linda
er med å utarbeider et nytt rasekompendium for klubben og vi håper hun kan få være med å
avslutte dette arbeidet i en ny styreperiode som styremedlem.

Astrid Lorentzen - varamedlem til styret
Astrid har vist at hun engasjerer seg og setter av tid til klubbarbeid. Hun er positiv,men står på
sitt. Vi håper at hun tilfører klubben ny giv og ser saker fra flere synspunkter.

Birgit Løkken - varamedlem til styret
Birgit er for mange kjent fra nettet som eieren til budeieboxeren Pippi, som steller med kyrne
i Trøndelag. Birgit har vist stor interesse for boxer og drar på utstilling til tross for sin 'hvite"
tispe. Hun vært mange steder og stilt ut, bla Atibox i Malmø. Birgit er et aktivt medlem som
tør å kjøre sitt løp. Vi ser på Birgit som en positiv ressurs!

Espen Hagstrøm - Leder valgkomiteen
Espen er en engasjert og ryddig mann som liker at alt gjøres etter boka. Han har vist sitt
dedikerte og nøye arbeid for VK som leder tidligere. Espen er rettferdig, åpen og lydhør. Han
vet hvor mange timer som går til arbeidet og nøler ikke med å få alt gjort. Han er aktiv i sitt
lokalområde i tillegg til valgkomiteen.

Cecilie Strømstad - varamedlem til valgkomiteen
Cecilie har livslang erfaring med boxer og derfor også erfaring og kjennskap til mange
boxereiere rundt om. Hun møter også flere boxere og deres eiere gjennom jobben sin som
veterinær. Cecilie har vist sitt engasjement for raseklubben ved flere anledninger og i flere
verv opp gjennom årene. Hun er oppdretter med mange kull bak seg og brenner for friske
boxere som kan brukes i hundesporter. Vi tror at hun kan nå flere medlemmer som kan å ta
stilling til i nye, fremtidige verv.



7.4 Stemmeseddel

Stemmeseddel
Norsk Boxerklubb 2019

Kandidater til nestleder
(1 kryss mulig)
Inger Beate Dyrstad ☐

Kristin Rosøy Kirkham ☐

Catrine Andersen ☐

Kandidat til styremedlem
(1 kryss mulig)
Linda Acay ☐

Kandidat til varamedlem til styret
(2 kryss mulig)
Astrid Lorentzen ☐

Birgit Løkken ☐

Kristine S. Willumsen ☐

Linda Acay ☐

Kandidat til leder valgkomiteen
(1 kryss mulig)
Espen Hagstrøm ☐

Kandidater til varamedlem til valgkomiteen
(1 kryss mulig)
Cecilie Strømstad ☐

Kristin Pedersen ☐

Blank stemme ☐
(1 kryss mulig)

Om blanke stemmer:
Krysser du her avgir du en helt blank stemme. Denne regnes som ikke godkjent og blir
forkastet. Blanke stemmer telles opp separat fra andre forkastede stemmer og årsmøtet blir
opplyst om antallet blanke stemmer i årets valg.



7.5 Prosedyre for innsending av forhåndsstemmeseddel

Prosedyren for innlevering av forhåndsstemme er endret fra tidligere år. I år er det åpnet opp
for elektronisk stemmegivning i tillegg til den normale prosedyren med innsendelse via post.

Elektronisk forhåndsstemme
Det sendes en mail med en lenke til en stemmeseddel til den e-postadressen som er registrert i
medlemsregisteret hos NKK innen mandag 18. mars. Det er NKK som administrerer
medlemsregisteret til NBK og NBK har ikke anledning til å endre mailadressen, dette må
gjøres via «min side» hos NKK. Dersom du ikke har mottatt mail med lenke til
stemmeseddel, kan du kontakte klubben på post@norskboxerklubb.no.

Forhåndsstemme via post
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
v/Line Orlund

Kristoffer Robins vei 60
0978 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 kapittel
7.

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

https://www.dogweb.no/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.dogweb.no%2Fminside%2Flogin%2Fcas
mailto:post@norskboxerklubb.no


7.6 Kandidatpresentasjon

Inger Beate Vongraven Dyrstad
Hatlasvingen Alle 12, 6016 Ålesund,
48246545, ib.bratberg@gmail.com
Kandidatur: nestleder

Litt om meg
Jeg er 31 år, jobber som lærer. Når jeg har fri er jeg som regel å finne ute med gutta mine
eller foran en symaskin. Jeg har samboer og to bonusbarn i tillegg til boxerne mine.

Hundeerfaring med Boxer og andre raser
Har hatt boxer i snart 4 år. Jeg er vokst opp med Svarthund (Norsk Elghund Sort).

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Jeg har lite erfaring med styrearbeid utenom NBK, men har jobbet frivillig siden jeg
begynte å studere. Jeg har vært språkansvarlig og journalist for Norges største festival,
UKA i Trondheim, i tillegg har jeg vært redaktør og nettansvarlig i et lite plateselskap. Jeg
jobber som lærer, underviser i norsk, friluftsliv og sløyd.

Tidligere/nåværende engasjement for NBK
Sekretær fra 2016-2017, nestleder HS fra 2017-2019.

Jeg vil jobbe med «Rasenes sunnhet» i klubbens formålsparagraf
Sunnhet hos hund omfatter både den fysiske helsa og mentaliteten; det mener jeg må
ivaretas også hos vår rase. Vi har gode rutiner og mange engasjerte som hver dag jobber
med sykdom, jeg ønsker å lære mer om og jobbe for en bedre mentalitet hos boxeren for
framtiden. Med dette ønsker jeg å legge til rette for at flere tar med boxeren sin på en
mentaltest. På den måten kan vi få kartlagt mental status i populasjonen, noe som igjen vil
hjelpe i videre sunnhetsarbeid for rasen.

Jeg vil jobbe med «Bruksegenskaper» i  klubbens formålsparagraf
Jeg ønsker å jobbe for at flere ser verdien i å ha en så fantastisk rase som kan brukes til så
mye. Målet er å jobbe for å legge til rette for at flere konkurrerer med boxeren sin i
brukshundsport. Jeg vil jobbe for at flere medlemmer får styrket sin kompetanse, enten som
nybegynnere, figuranter, som testledere, instruktører eller som erfarne konkurrerende.

Klubbutvikling:
Holde meg oppdatert om hvilke kurs og seminarer medlemmene ønsker seg, bidra med å
reklamere for turgåing, lydighetstrening, sprint, julebord og andre aktiviteter. Jeg håper å få
besøkt flere avdelinger ifbm reiser.

mailto:ib.bratberg@gmail.com


Mener du kjent mental helse status bør være et krav i forbindelse med avl?
Ja, jeg mener kjent mental helse status bør være et krav. Jeg ser på det som like viktig som
andre sunnhetsundersøkelser. Mental helse er ikke noe som kommer "i tillegg til", men er
en del av hundens totale helsestatus.

Hvordan forholder du deg til  helseundersøkelsen som ble gjort for noen år
siden, og den nye som besvares nå?
Jeg hadde ikke boxer da den forrige undersøkelsen foregikk, men venter spent på
resultatene av den som foregår nå.

Hvilke helseutfordringer hos boxeren mener du det er viktigst for NBK å jobbe
med og hvorfor?
Jeg vet at NBK jobber som helter for økt åpenhet om hunders helse. Jeg ønsker å jobbe for
at flere registrerer kliniske diagnoser i DogWeb, slik at vi kan få et større datagrunnlag for
framtidige tiltaksplaner. Blant annet er allergi mye utbredt, noe som både hunder og
mennesker lider under.

Boxer og hundesport
NBK må jobbe med å rekruttere folk som tør å konkurrere med hundene sine. Boxerleiren
er et godt eksempel på en god rekrutteringsarena; hundetrening i rolige og avslappa
omgivelser. Kanskje burde flere lokalavdelinger forsøke å arrangere lignende? I såfall skal
jeg bidra der jeg kan.

Utstilling
Utstillinger er også viktig for avlsarbeidet. Jeg prøver å minne meg selv på at utstilling har
som formål å måle avlen som har vært, og ikke nødvendigvis legge grunnlag alene for
avlen som skal skje i framtiden. Jeg ønsker at klubben bruker dommere som har sunnhet i
fokus og som tør å trekke for eksteriørtrekk som kan bidra til en dårligere helse.



Kristin Elisabeth Rosøy Kirkham
Hålogalandsgata 104 a, 8008 Bodø,
97701951,
kel-ro@online.no
Kandidatur nestleder

Litt om meg
Jeg er 51 år gammel, gift med en amerikansk journalist og arbeider som lærer i
videregående skole. Jeg har to voksne barn og ett barnebarn.

Hundeerfaring med Boxer og andre raser
Mine besteforeldre hadde boxer som jeg vokste opp med. Egne boxere har jeg hatt i over 30
år.
Jeg har trent mange ulike hundesporter opp gjennom årene, fra lydighet til agility og IPO
blant annet. Jeg har ført frem fire av mine egne boxere til utstilingschampionat.
Jeg har kennelnavnet Boxwalk og har hatt ett kull selv for fem år siden.
Jeg har deltatt på mange ulike kurs og seminarer, blant annet har jeg gått NKKs
oppdretterskole, NKKs kynologikurs, lokale kurs og jeg forsøker å delta på klubbens egne
seminarer.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Jeg har erfaring fra diverse verv gjennom jobben min. Har akkurat avsluttet fire år som
AKAN-representant. Er for tiden vara-verneombud på avdelingen min.
Jeg er adjunkt med tilleggsutdanning og underviser i norsk, engelsk og mediefag.

Tidligere/nåværende engasjement for NBK
Jeg er inne i mitt åttende år som redaktør av Boxernytt i tillegg til å være leder av avdeling
Nordland. Har tidligere vært kontaktperson i samme fylke i mange år.
Jeg har også sittet i valgkomiteen en periode.

Jeg vil jobbe med «Forvaltningen av boxer» i  klubbens formålsparagraf
Jeg ser på det som en stor utfordring for rasen at klubben er delt på ved at mange
oppdrettere står utenfor. En raseklubb trenger oppdretterne sine og jeg vil jobbe for å få en
dialog mellom styret og oppdretterne slik at oppdretterne kan stå samlet igjen.

Jeg vil jobbe med «Ivareta hundens og hundeholders interesser i  Norge» i
klubbens formålsparagraf
Jeg vil jobbe for å få flere oppdrettere og medlemmer til å delta på seminarer i klubbens
regi. Seminarer som omhandler både rasestandard, helse, hundesporter og annet. Selv har
jeg syntes det har vært vanskelig å få til en aktiv avdeling i mitt fylke og jeg vil gjerne at
slike seminarer kan spres rundt i landet.

mailto:kel-ro@online.no


Klubbutvikling:
Jeg er selv leder i et lokalområde der vi ikke har hatt noen aktivitet de siste årene.
Utfordringen er ofte at noen få blir sittende med ansvaret for aktiviteter. Jeg tror det kan
være lurt å spre arbeidsoppgaver på flere. Det bør også arbeides med å få flere medlemmer
til å delta. Digitale plattformer bør brukes i større grad kanskje for å rekruttere medlemmer.
Å invitere til lokale seminarer eller kurskvelder kan også være en ide.

Mener du kjent mental helse status bør være et krav i forbindelse med avl?
Nei. Ikke på nåværende tidspunkt. Tidligere helseundersøkelse viser at vi ikke har noen
store mentale utfordringer med rasen. Vi bor også i et land med store avstander der det ikke
er like enkelt for alle å få deltatt på mentaltester.

Hvordan forholder du deg til  helseundersøkelsen som ble gjort for noen år
siden, og den nye som besvares nå?
Jeg har svart på den forrige undersøkelsen og den nåværende. Jeg ser på helse og
atferdsundersøkelser som viktig for å kartlegge hvor vi står til enhver tid både helse og
atferdsmessig. Det er en svakhet med den siste undersøkelsen at man er nødt til å svare på
tidligere hunder som man svarte på ved den første undersøkelsen. Det burde være
unødvendig.

Hvilke helseutfordringer hos boxeren mener du det er viktigst for NBK å jobbe
med og hvorfor?
Alder for spondyloserøntgen bør økes til to år. Å røntge ved ett år og få fri vet vi ikke er
noen garanti for at de er fri senere. HD er ingen stor helseutfordring etter min mening siden
majoriteten av hundene med en HD-diagnose ikke plages. Det er likevel graverende når vi
nå har 50% HD på rasen vår. Mer kartlegging for å finne årsaken er viktig. Nyresvikt er
forferdelig for de som rammes. Åpenhet er viktig og så må vi bare håpe på en løsning som
kan hjelpe oss å bli kvitt lidelsen.

Boxer og hundesport
Mer aktivitet i avdelingene. Fortsette arbeidet med å utdanne figuranter. Utdanne
instruktører i bruks og lydighet som kanskje kan reise rundt i avdelingene.

Utstilling
Mange boxere har for kort neselengde noe som øker risikoen for pusteproblemer. Etter min
mening bør vi ikke invitere dommere vi vet premierer alt for korte snuter. Det gjøres i alt
for stor grad i dag.



Catrine Andersen
Luktvassveien 879, 8664 Mosjøen, 45465798,
catrine-a@hotmail.com
Kandidatur: nestleder

Litt om meg
Jeg er en dame som til daglig driver gård sammen men min samboer. Her driver vi
produksjon av melk og kjøtt av storfe, kombinertproduksjon av gris og kornproduksjon. Jeg
driver oppdrett av boxer under kennelnavnet Disaronno.

Hundeerfaring med Boxer og andre raser
Jeg er født og oppvokst med hund. Har hatt flere raser gjennom mitt liv, men de som har
vært med inn i voksen alder har vært chow chow, grå elghund, jämthund og border collie.
Da mine foreldre drev med sau, var BC en naturlig del av drifta. Har med elghundrasene
gått både blodsporprøver og jaktprøver. Boxer har vært i familien i mange år, men etter
mye lesing og undersøkelser, valgte jeg selv å anskaffe rasen i 2015, og det har jeg ikke
angret et sekund på.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Jeg har sittet som leder og nestleder i Travlaget her, i de siste 10 år, sitter enda som
nestleder.

Tidligere/nåværende engasjement for NBK
-

Jeg vil jobbe med «Forvaltningen av boxer» i  klubbens formålsparagraf
Forvaltning av rasen, dekker også formålsparagrafen ang rasens sunnhet og at avl skjer i
ønsket retning. Jeg vil jobbe med dette, ved å begynne med å bygge opp god
kommunikasjon mellom raseklubb og oppdrettere.

Jeg vil jobbe med «» i  klubbens formålsparagraf
Ikke besvart.

Klubbutvikling:
Avdeling Nordland, ligger nesten 40 mil fra her jeg bor. Den lokale hundeklubben er ellers
ganske stor, så en "ny" aktør er nok ikke aktuelt. Men jeg deltar på treninger og aktiviteter
med mine boxere, slik at alle kan se hvilken flott rase boxeren er.

Mener du kjent mental helse status bør være et krav i forbindelse med avl?
Nei. En oppdretter bør kunne vurdere om en boxer har den mentaliteten en boxer skal ha.
Jeg ser ikke at dette er helt umulig lengre frem i tid, men ikke på dette tidspunkt.

mailto:catrine-a@hotmail.com


Hvordan forholder du deg til  helseundersøkelsen som ble gjort for noen år
siden, og den nye som besvares nå?
Helseundersøkelsen er et viktig verktøy, for å kunne kartlegge hva som er de største
helseutfordringene på rasen, og et nyttig verktøy for å kunne analysere om de
retningslinjene til avl som er satt, og det avlsarbeidet som er gjort, har gått i ønsket retning

Hvilke helseutfordringer hos boxeren mener du det er viktigst for NBK å jobbe
med og hvorfor?
Jeg kan ikke velge kun en lidelse, for meg handler det om det totale bildet på den generelle
helsen. Å fokusere for mye på det ene, går gjerne på bekostning av noe annet

Boxer og hundesport
Bli flinkere til å fremheve boxeren som en brukshundrase. Arrangere kurs, aktiviterer rundt
brukshundarbeid

Utstilling
Utstilling er en bedømmelse av et avlsresultat



Linda Acay
Ånesveien 31, 8616 Mo i Rana, 99644152,
linda_acay@hotmail.com
Kandidatur: styremedlem og vara til styret

Litt om meg
Jeg er 52 år, fra Oslo, men bor i Mo i Rana siden 2005. Jeg driver oppdrett under
kennelnavnet Boxerhuset og har for tiden 4 boxere, 2 av disse bor hos meg og min
samboer. Jeg tror på samarbeid og er en nygjerrig og lærevillig person som liker å påta meg
utfordringer.

Hundeerfaring med Boxer og andre raser
Jeg er vokst opp med boxer og familie som da drev oppdrett av Lakelands terrier og Dachs
som hi-hunder. Fikk min egen boxer i 1999, første kull som forvert i 2002, eget oppdrett
Boxerhuset fra 2003 med 8 kull selv. I tillegg til kullet jeg hadde som forvert har også
samboer hatt 2 kull som jeg har vært deltagende i. Jeg har hele tiden vært en aktiv utstiller,
nå jobber jeg med å opparbeide bredere erfaring med brukssiden.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Jeg er avdelings- og plasstillitsvalgt i Skatteetatens Landsforbund, avtroppende nestleder i
lokalavdelingen, og har sittet i styret i SkL SI/Stafo siden 2012 i ulike styreverv. Har hatt
verv i andre organisasjoner også tidligere. Utdannet førskolelærer og har en master i
business administrasjon under avslutning. Ansatt i Skatteetaten, og jobber i divisjon
innkreving med tvangsinnfordring av statlige krav. Jeg jobber også med skjenke- og
salgskontroll i Rana kommune.

Tidligere/nåværende engasjement for NBK
Jeg har sittet som styremedlem siden 2015, og før det som vara i hovedstyret fra 2013.
Gjennom mine styreverv i NBK har jeg opparbeidet meg god kunnskap om arbeidet som
må gjøres i klubbens styre. Det har vært flere utfordrende og krevende saker gjennom disse
6 årene, som det har vært givende å få jobbe med. Det er erfaring jeg tar med videre.Jeg
kan tenke meg å jobbe med oppdrett i den nye valgperioden, for eksempel med
oppdretterrådet som det ble besluttet på dialogmøtet i 2017 at vi skal ha. Med erfaring som
oppdretter og styremedlem mener jeg at jeg kan gjøre en god innsats for klubben.

Jeg vil jobbe med «Forvaltningen av boxer» i  klubbens formålsparagraf
Jeg ser balansert på kravene som stilles fra alle kanter. Vi har rasestandarden som vi skal
forholde oss til i møte med helseutfordringene vi har i rasen, krav som stilles fra samfunnet,
både som hundeeiere og som forvalter av en brachycephal rase. Jeg vil gjerne fremme
boxeren som en frisk og attraktiv hund, og mener at åpenhet om utfordringer sammen med
dialog med eksterne parter må til. Klubben skal blant annet revidere RAS og levere i 2020
og her mener jeg at jeg kan bidra.
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Jeg vil jobbe med «Rasenes sunnhet» i klubbens formålsparagraf
Jeg kan tenke meg å jobbe med oppdrett i den nye valgperioden, gjerne med
oppdretterrådet som det ble besluttet at vi skal ha på dialogmøtet i 2017. Med erfaring som
oppdretter og styremedlem mener jeg at jeg kan gjøre en god innsats for klubben her. Jeg
har prioritert høyt å delta på de seminarer klubben har arrangert og andre aktuelle kurs og
seminarer og vil fortsette med det. Vi må fortsette å dele kompetanse og her vil jeg gjerne
bidra

Klubbutvikling:
Lokal aktivitet er i første rekke avhengig av engasjement hos medlemmer. Lokal- og
kontaktområdene har veldig ulike behov og aktivitet. Hovedstyret kan både støtte, invitere
og oppfordre til aktivitet, men uten engasjerte medlem lokalt vil det ikke monne. Det blir
heller ikke riktig å sette i gang tiltak uten å vite hva som er ønsket i det enkelte område. Jeg
er for økonomisk støtte til tiltak i avdelingene, og stiller opp for klubben i mitt
lokalområde, både i hverdag og til arrangement. Den årlige samarbeidskonferansen bør
være vårt fremste forum for planlegging og inspirasjon til aktivitet

Mener du kjent mental helse status bør være et krav i forbindelse med avl?
Jeg mener kjent mental status bør være en sterk anbefaling. På sikt gjerne et krav, men jeg
mener at vi som klubb, boxereiere og oppdrettere i Norge fortsatt har et godt stykke igjen å
gå før vi har et tilstrekkelig godt grunnlag for å sette det som et krav til avl.

Hvordan forholder du deg til  helseundersøkelsen som ble gjort for noen år
siden, og den nye som besvares nå?
Jeg er positivt innstilt til helseundersøkelsene, og har selv besvart for mine hunder. Jeg har
aktivt oppfordret andre til å svare for sine. All kunnskap vi har om rasen slik den er, og har
vært, er et gode for oss som klubb, oppdrettere og eiere.

Hvilke helseutfordringer hos boxeren mener du det er viktigst for NBK å jobbe
med og hvorfor?
Aller mest akutt og viktigst mener jeg arbeidet med nyresvikt er. Vi har flere utfordringer,
og selv om nyresvikt kanskje ikke er det mest omfattende i antall tilfelle så er det det som
er mest alvorlig. Nyresvikt og mørketallene rundt nyresvikt hindrer oss også i å kunne
fokusere på andre viktige helseutfordringer. Vi skal selvfølgelig jobbe med alle
utfordringene, men må velge fokus på noe og da er nyresvikt med lidelse og høy dødelighet
for individet viktigst mener jeg.

Boxer og hundesport
NBK kan arrangere stevner, kurs, boxerleir, festivaler, samarbeide med andre klubber.
Dette har vært gjort  i noen år allerede og kan med fordel videreutvikles, også i de lokale
områdene. Ved å skape aktivitet gjør vi boxeren synlig.

Utstilling
Utstilling er måling av tidligere avlsarbeid og en dommers vurdering der og da. Oppdretter
må selvfølgelig se på utstillingsresultat, men må gjøre vurderinger om avl basert på mange
faktorer. En perfekt  utstillingsstjerne behøver ikke være det beste avlsdyret, hverken
eksteriørmessig eller helsemessig. Her må oppdretter vurdere, bruke erfaring og skjønn.
Hodeproporsjoner og størrelse er veldig konkret beskrevet i vår rasestandard, og det er jo



den som er målet vårt i et oppdrett. Hundens vinkler og bevegelser henger sammen, en
feilvinklet hund vil ikke ha de sunne bevegelsene vi ønsker. Det skal være sundt å være
vakker



Astrid B. Lorentzen
Låvekra 29, 7026 Trondheim, 97660405,
astrid.b.lorentzen@gmail.com
Kandidatur: varamedlem til styret

Litt om meg
Jeg er en nordlending bosatt i Trondheim. Jeg har så lenge jeg kan huske ønsket meg hund,
og oppdaget boxeren i 2002. Det tok likevel mange år før jeg fikk min egen. I mellomtiden
var jeg tante til en boxergutt. I tillegg til å være boxerentusiast er jeg strikkedame og
lesehest (selv om jeg for tida leser mest på dogweb).

Hundeerfaring med Boxer og andre raser
Jeg ble tante til en boxer i 2006, men måtte vente helt til 2015 før jeg en egen Nelda. Etter
at jeg fikk boxer i huset, har jeg gått inn for å lære meg mest mulig om rasen og om
hundetrening. Jeg og Nelda har deltatt på kurs i de fleste hundesporter, og trener (og
konkurrerer) i konkurranselydiget. Jeg har deltatt på NKK sin oppdretterskole og har
ambisjoner om å starte oppdrett med tiden. Jeg har også lært mye om boxeren gjennom å
sitte i avslsrådet, og har deltatt på NKK sitt avlsrådskurs.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Jeg har sittet i styret i lokalavdelinga siden 2016, og er nå også kasserer der. I tillegg har jeg
sittet som vara i styret i NBK en ettårsperiode, og som medlem i avlsrådet litt lengre. Til
daglig jobber jeg som feltarkeolog og leder større og mindre utgravningsprosjekt med
feltarbeid i sommerhalvåret og  kontorarbeid i vinterhalvåret. På jobb har jeg også hatt en
rekke verv, og er for tiden medlem av ansettelsesråd og instituttråd. Tidligere har jeg vært
verneombud og styremedlem i et fagforum hvor vi har arrangert en rekke foredrag og andre
aktiviteter.

Tidligere/nåværende engasjement for NBK
Jeg har vært styremedlem i lokalavdelinga i tre år, kasserer i ett. I tillegg har jeg sittet en
periode som vara i hovedstyret samt halvannet år som medlem av avlsrådet.

Jeg vil jobbe med «Avl skjer i ønsket retning» i klubbens formålsparagraf
Gjennom arbeidet med helse- og adferdsundersøkelsene har vi innhentet masse kunnskap
om fysisk og psykisk tilstand i rasen vår. Dette fører til at vi vet mye om hva som er bra og
hvilke utfordringer vi har med boxeren. Det er naturlig (og bra) at ulike oppdrettere velger å
prioritere litt ulikt i sitt oppdrett, men gjennom å dele kunnskap om hva vi faktisk vet om
tilstanden i rasen, og ha fokus på kunnskapsbasert avlsarbeid vil det være mulig å jobbe
sammen mot en bedre boxer.
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Jeg vil jobbe med «Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og
hundesport» i klubbens formålsparagraf
Slik jeg kjenner boxeren er den gladest når den får brukt seg både fysisk og mentalt. Vi er
heldige som har en rase som er så allsidig og lærevillig. Jeg ønsker meg et større fokus på
boxeren som allsidig brukshund. Boxeren er, og skal være, en brukshund og jeg syns det er
utrolig viktig at man er bevist på boxerens mentalitet og bruksegenskaper. Jeg ønsker også
mer fokus på ulike mentaltester, som et veldig viktig verktøy for å kartlegge hva som bor i
hundene og som et viktig redskap i avlsarbeidet.

Klubbutvikling:
Vi må tilby et raust og inkluderende miljø, som gir medlemmene sine et bredt spekter av
ulike aktiviteter. Det er viktig for meg at både nye og erfarne boxereiere føler seg
velkommen og godt ivaretatt av lokal- og kontaktområdet sitt.

Mener du kjent mental helse status bør være et krav i forbindelse med avl?
Ja, jeg mener det bør være et krav. Mentaltester et et godt verktøy for å forstå hundens
iboende kvaliteter, og bør i større grad brukes aktivt i avl for å forsikre oss om at boxerens
bruksegenskaper ivaretas.

Hvordan forholder du deg til  helseundersøkelsen som ble gjort for noen år
siden, og den nye som besvares nå?
Jeg syns dette er veldig viktig arbeid for å få kunnskap om tilstanden i rasen. For å kunne
produsere gode boxere må vi legge oppdatert kunnskap til grunn klubbens retningslinjer for
avl. Disse undersøkelsene vil også være gode redskaper for å kunne evaluere avlsarbeidet,
over tid.

Hvilke helseutfordringer hos boxeren mener du det er viktigst for NBK å jobbe
med og hvorfor?
Her må man ha flere tanker i hodet på en gang, og man har heldigvis muligheten til å jobbe
parallelt med mange utfordringer. Jeg ønsker et økt fokusere på allergier, da dette er et
problem som forringer livskvaliteten til alt for mange boxere.

Boxer og hundesport
NBK må synliggjøre alle de boxerne som brukes aktivt innen ulike bruksgrener, samtidig
som man må ha fokus på å produsere boxere som har kvaliteter som gjør dem til gode
brukshunder. I tillegg må man skape gode arenaer for utøvelse av hundesport ute i
lokalavdelingene.

Utstilling
Utstilling er selvsagt en viktig del av avlsarbeidet. Boxeren skal se ut som en boxer. En fin
boxer skal også være en funksjonell boxer. Man må være bevist på å ikke produsere
overtypiske individ. Jeg mener også at dommerne (og oppdretterne) må være sitt ansvar
bevisst, og ha et sterkt fokus på funksjonelle hunder med korrekte hodeproporsjoner, gode
bevegelser og en størrelse som er forenelig med en funksjonell brukshund.



Birgit Løkken
Storlidalsveien 138, 7340 Oppdal, 95876444,
birgit.lokken@oppdal.com
Kandidatur: varamedlem til styret

Litt om meg
Jeg heter Birgit, er 47 år og kommer fra Oppdal hvor Pippi og jeg driver gård med melk og
kjøttproduksjon. Og som både jobb og utdannelse tilsier, så er det å holde på med dyr noe
som står mitt hjerte nært.

Hundeerfaring med Boxer og andre raser
Et liv uten hund er helt ukjent for meg da det alltid har vært en firbeint venn ved min siden.
Oppvokst med at boxer er rasen, for så noen år med ulike raser, før jeg igjen endte opp med
boxer. En gang boxer alltid boxer!
Utover det å ha hatt boxer som min følgesvenn, så har jeg også tatt NKK`s Oppdrettskole
del 1 og 2 og deltatt på det meste av seminarer i regi av NBK de siste årene.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Ikke helt ukjent med styrearbeid..... Har sittet i skoleutvalg og vært elevrådsleder ved
Skjetlein Vidregåendeskole, nestleder i Lønset Bondelag, vara i Oppdal Hesteforikring og
div andre verv i div lokallag her jeg bor.
Er utdannet agroteknikker og har drevet gård de siste 20 årene.

Tidligere/nåværende engasjement for NBK
Ingen verv, men har deltatt  på seminarer og div andre aktiviteter i regi av både lokalavd og
NBK.

Jeg vil jobbe med «Ivareta hundens og hundeholders interesser i  Norge» i
klubbens formålsparagraf
Rasens helse er et punkt som påvirker både hund og eier. For vi alle ønsker jo en frisk og
rask boxer som vil følge oss i våre forskjellige aktiviter i mange år og det å ha en syk boxer
gjør jo noe med oss eiere også.
Plusser vi på mentalitet og funksjonalitet (ekstriør) som også setter preg på  hverdagen med
våre kjære firbeinte, så har vi et godt utgangspunkt.
Så for å ivareta den trolige største gruppen av vår rase, familieboxeren, så bør vi jobbe mot
psykisk og fysiske gode individer som elsker å være med på det vi skulle finne på av
aktiviteter.

Jeg vil jobbe med «Avl skjer i ønsket retning» i klubbens formålsparagraf
Fortsette å avholde seminarer med aktuelle temaer, som forhåpentligvis vil bidra til mere
kunnskap som en kan ta med seg videre i avlsarbeidet.
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For det er jo tross alt arbeidet oppdretterne legger ned som gjør at vi kan ha glede av disse
firbeinte vennene våres.

Klubbutvikling:
Støtte opp om samarbeidskonferansen. En møteplass for de som jobber ute i lokalavd i vårt
langstrakte land og hvor det kan utveksles erfaringer.
Noe som kan bidra til inspirasjon til våre frivillige som vil igjenspeiles i økt aktivitet i våre
lokalavdelinger forhåpentligvis.

Mener du kjent mental helse status bør være et krav i forbindelse med avl?
Kjent mental status er et verktøy som flere burde benyttet seg av i avlsarbeidet og som jeg
anbefaler på det sterkeste. Dog så er jeg litt mer i tvil om det burde innlemmes som et krav
pr.d.d.

Hvordan forholder du deg til  helseundersøkelsen som ble gjort for noen år
siden, og den nye som besvares nå?
Anser helseundersøkelsen som en pekepinn på hvordan statusen er i rasen og er positiv til
den. Så det blir spennende å sammenligne de 2 undersøkelsene når resultatene fra den siste
kommer og se om det er store variasjoner imellom de.

Hvilke helseutfordringer hos boxeren mener du det er viktigst for NBK å jobbe
med og hvorfor?
Vanskelig å sette den ene utfordringen opp mot den andre, men utfordringer har vi.
Men det å forsette å avholde seminarer med aktuelle temaer, vil forhåpentligvis gjøre til at
vi både lærer mer og får informasjon om hvordan vil skal forholde oss til hver enkelt
utfordring og hvilke grep vi kan ta. Og ved hjelp av det så vil vi få bedre forutsetninger for
å gjøre det vi mener er gode kombinasjoner mtp helseutfordringene.

Boxer og hundesport
Tenker først og fremst at det å arrangere kurs i de forskjellige hundesporten er en god
innfallsport for å verve nye inn i de forskjellige sportene. Og legge fokuset på det å ha det
gøy og sosialt i sammen.
Arrangement som Boxerleir som Oslo/Akershus avd arrangerer og min egen avd sin
Ellingsvatnet helg er fine arenaer for å bli kjent med de forskjellige sportene vi har. Og ikke
minst veldig sosialt!

Utstilling
Utstilling er en fin arena hvor mange boxere samles og en kan få et lite innblikk i hva vi har
av boxere i Norge og evt utlandet.  En plass der en møter likesinnede med en felles
interesse for boxer som en kan veksle erfaringer med og ikke minst ha det sosialt med.
 Utstillinger bidrar selvsagt også med å få individuelle bedømmelser om hver enkelt hund,
bedømmelser som for den enkelte hund kan variere utifra hvem som dømmer, så til flere
bedømmelser en enkelt hund og dens familie har til mer kan en se helheten og bruke det i
det videre avlsarbeidet.
Altså en viktig bidragsyter på mange vis.



Kristine Willumsen
Hagebyen 46, 8050 Tverlandet, 97599106
boxerhavenshymne@hotmail.com
Kandidatur: varamedlem til styret

Litt om meg
Jeg er 33 år gammel,har en sønn på 8 år, samboer og er ansatt  i Widerøe. Jeg bor i Bodø.

Hundeerfaring med Boxer og andre raser
Jeg er vokst opp med Boxer hjemme,fikk min egen 17 år gammel. I dag har jeg to
boxere,Jonas på 8,og Rupert 5 år.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Jobber som flyrenholder i Widerøe. Har tidligere vært teamleder i ISS.

Tidligere/nåværende engasjement for NBK
Jeg har sittet i styret i Norsk Boxerklubb avd Nordland. Det siste året har jeg vært
varamedlem Norsk Boxerklubb sentralt.

Jeg vil jobbe med «Rasenes sunnhet» i klubbens formålsparagraf
Jeg er veldig opptatt av luftveiene hos boxer. Utholdenhetstest (AD) bør bli tilgjengelig
flere steder i landet.Medlemmer bør oppfordres til å delta på denne testen.

Jeg vil jobbe med «Rasestandarden» i klubbens formålsparagraf
Jeg vil at det skal foretas snutemåling på spesialutstillinger. Dommere som premierer alt for
kort snutelengde bør ikke inviteres til å dømme på nytt.

Klubbutvikling:
Arrangere boxerleir flere steder i landet fordi det hadde kunnet øke aktiviteten blant
medlemmene.

Mener du kjent mental helse status bør være et krav i forbindelse med avl?
Nei. Jeg synes vi har andre  viktigere avlskrav å ta hensyn til før øyeblikket.

Hvordan forholder du deg til  helseundersøkelsen som ble gjort for noen år
siden, og den nye som besvares nå?
Jeg har svart på begge undersøkelsene,synes at det burde vært samme spørsmål på begge
undersøkelsene.
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Hvilke helseutfordringer hos boxeren mener du det er viktigst for NBK å jobbe
med og hvorfor?
Jeg synes det er viktig å ta hensyn til: Nyrer,spondylose,allergi,luftveier. Ikke nødvendigvis
i denne rekkefølgen.

Boxer og hundesport
Flere boxerleirer og gjerne flere kurs.

Utstilling
Minimumskrav med excellent på utstilling som avlskrav.



Espen Hagstrøm
Lerches gate 4, 3111 Tønsberg, 98255428,
espen.hagstrom@gmail.com
Kandidatur: leder av valgkomiteen

Litt om meg
42 år, ingeniør og jobber med vindkraft og bor i Tønsberg.
Hjemme er vi en liten familie med samboer, nyfødt samt to boxere.
Liker å være ute på tur, enten om det er på tur med boxerne våre eller om det er på sykkel.

Hundeerfaring med Boxer og andre raser
Oppvokst med hund, dog ikke boxer. Boxer kom først i hus etter at jeg traff min samboer
som ville ha boxer.
Trening med boxerne foregår i brendt spekter uten at det konkurreres, f.eks. rallylydighet,
agility, diverse nesearbeid og løping.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
I boxersammenheng er jeg leder i NBK kontaktområde Vestfold.
I jobbsammenheng arbeider jeg i store utbyggingsprosjekter på vindkraft i ulike land med
både leder og fagansvar.

Tidligere/nåværende engasjement for NBK
- Vært i valgkomiteen i noen år
- Er med i avlsrådet som statistikkansvarlig
- Leder i NBK kontaktområde Vestfold
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Cecilie Strømstad
Dyrefaret 9, 1362 Hosle, 46827447,
ceciliestromstad@gmail.com
Kandidatur: vara til valgkomiteen

Litt om meg
Boxerelsker hele livet, for meg er det boxer som er hund! Jeg trives best i skog og mark på
ski med en boxer foran om vinteren, og med fine turer og brukshundarbeid om sommeren!

Hundeerfaring med Boxer og andre raser
Jeg har hatt boxer fra jeg var 5 år, og kjøpte min første egne boxer i 1985, siden det har det
alltid vært flere boxere i familien. Jeg hadde mitt første valpekull med kennelnavnet
Boxerhaven i 1987, og siden det har det blitt mange Boxerhaven kull. I 1993 ble min mann
Henning Lund med som oppdretter, og vi hadde mange aktive år med valpekull, flotte
valpekjøpere, samlinger og utstillinger og kunne glede oss over å bli årets oppdretter flere
år på rad! Våre boxere har alltid vært en aktiv del av familien, og vi har trent litt lydighet,
spor og rundering. Har nå en C godkjent lavinehund.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Jeg er veterinær og har jobbet 16 år i smådyrpraksis. Fra 2010 veterinær
legemiddelkonsulent i Elanco Animal Health.

Tidligere erfaring fra styrearbeid:
• Sekretær for Norsk Forening for Veterinær Kardiologi nov 2013-d.d
• Leder av Atibox (den internasjonale sammenslutningen av boxerklubber) Health
Committee
• Varamedlem i SVF (Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening)’s styre 2006-2007
• Styreleder AlternatiVet as Oktober 2005-2008
• Styremedlem AlternatiVet as 2004-2005
• Nestleder Akershus Veterinærforening 2002-2003
• Leder Akershus Veterinærforening 2000-2002

Tidligere/nåværende engasjement for NBK
• Leder av Norsk Boxerklubb 2016-2018
• Leder Norsk Boxerklubb’s avlsråd mars 2014-d.d
• Medlem (Veterinær) av Norsk Boxerklubb’s avlsråd mars 2012-2014
• Medlem av Norsk Boxerklubbs avlsråd 1988/1989
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Kristin Pedersen
Lierveien 10 , 1814 Askim, 41272147,
krpeder4@gmail.com
Kandidatur: vara til valgkomiteen

Litt om meg
Kristin Pedersen, 43 år. Kjøpte min egen hund i 1996 og har trent lydighet, NBF brukshund
program og trener i dag RIK. Alltid trent aktivt med alle mine hunder med mål om
konkurranser. Er opptatt av mentalitet på hund og mener dette er en viktig del av
hundehelsen. Samtidig er jeg opptatt den komplette boxer, utseende, mentalitet, helse og
bruksegenskaper. Det er et stort sammensatt bilde, den perfekte boxer finnes fortsatt ikke.

Hundeerfaring med Boxer og andre raser
Min første hund var en langhåret schäfer, har siden hatt flatcoat retriever,
Newfoundlandshund, boerbol, fransk bulldog, rottweiler og nå boxer. Utdannet figurant for
MH, FA og K-test. Har gått innføring i hundefag ved HINT. Har vært kennelhjelp hos en
oppdretter av rottweiler og frank bulldog, der jeg har vært med på fødsler på begge raser,
hatt ansvaret for valper i ulike aldre etter fødselen og frem til utlevering.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Jobber som grøntanlegg ansvarlig i anleggsgartner bransjen. Har sittet i ulike verv i IØHK
styret (kasserer, redaktør, medlem) Sittet i brukshundkomiteen i Norsk Rottweilerklubb
(arrangert NBF brukshund prøver D-A i flere år)

Tidligere/nåværende engasjement for NBK
Bruksrådet, leder
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7.7 Medlemmenes forslag for de enkelte kandidater

Kandidat: Inger Beate Vongraven Dyrstad
Verv: Nestleder

Fra: Markus Færø-Lunde, Hedvig Færø-Lunde og Kjersti Bogenes, 9. feb. 2019, 16:43
Til verv som nestleder i norsk boxerklubb, ønsker vi å foreslå Inger Beate Vongraven
Dyrstad. Hun har stor forståelse og interesse for rasen, og vi mener hun har et engasjement
og en arbeidskapasitet som vil gagne styret og klubben forøvrig.

Fra: Solveig Strand, Tiril Thun Hjorthol, Birgit Løkken, Tore Solhaug, Trine Åsmul, Astrid
Lorentzen, Jørgen Rosvold, Morten Ekker og Marte Wolden, 9. feb. 2019, 20:41
Vi ønsker med dette å foreslå Inger Beate Dyrstad som kandidat som nestleder i Norsk
Boxerklubb. Hun har vilje til å prioritere klubben innimellom alle andre gjøremål, holder
orden på papirer og referater og er effektiv. Hun har et stort hjerte for boxerens unike
personlighet og hennes kjærlighet for rasen er fargeblind.

Inger Beate har vist seg som en dyktig nestleder i de to årene hun har sittet. Boxerklubben har
bruk for hennes arbeidskapasitet og stå på evne.

Kandidat: Kristin Rosøy Kirkham
Verv: Nestleder

Fra: Solveig Sandgren, 8. feb. 2019, 16:42
Jeg foreslår Kristin Rosøy som kandidat til nestledervervet.

Kristin er de siste 8 årene kjent for medlemmene som en dyktig redaktør av Boxernytt og slik
fulgt rasen, klubben og folkene i miljøet på nært hold. Hun har i tillegg vært kontaktperson
og/eller leder i NBK avd. Nordland i 15 år.

Kristin har NKKs oppdretterskole og en masse andre kurs i NKK og lokalt. Hun har i alle år
også holdt seg oppdatert på rasen gjennom mengder av boxerlitteratur og følger rasen i inn-
og utland.

Kristin har lang fartstid i rasen. Hun har hatt et nært forhold til boxeren helt fra barndommen
og har selv hatt boxer i 30 år. Med egne hunder har hun skaffet seg erfaring som valpekjøper,
oppdretter av fire valper hvorav to ble utstillingschampion, og i tillegg ført frem fire andre,
egne hunder til championat. Hun har konkurrert på lavt nivå i lydighet, oppnådd RIK-lisens
med egen hund og vært deltaker på mentaltester med egne hunder.

Av yrke er Kristin lærer ved Bodø videregående skole - hun er diplomatisk og god til å
kommunisere med de fleste, blid og sosial, men også med "bein i nesen" og tør å si fra om
nødvendig.

Jeg mener Kristin med sin rasekunnskap, klubberfaring og mennskelige egenskaper vil fylle
nestlederrollen på en god og samlende måte til det beste for alle parter.

Fra: Liselotte Rognlie Bjørkgård,  9. feb. 2019, 21:35
Bakgrunnen for mitt forslag er flere:
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● Kristin er en kunnskapsrik person hva gjelder boxer etter at hun har vært med i gamet
en god stund, og har tillært seg mye kunnskap. Jeg tror det er godt med litt er erfaring
og kunnskap når man skal være med å forvalte rasen vår og dermed legge en del
premisser for tiden vi har fremfor oss med de utfordringene vi har i rasen.

● Kristin er ikke redd for å stille kritiske spørsmål både for å forstå selv og for å få
andre til å forstå. Det øker kunnskapen hos oss alle, kanskje uten at vi faktisk tenker
over det selv. De som stiller spørsmål er gjerne de som fører tingene framover

● Kristin er oppdretter, noe som er en selvfølge at man må ha med i styret. Jeg har stor
tro på en blanding av oppdrettere og valpekjøpere i styret, tror det utgjør en god
blanding som til sammen kommer fram til gode løsninger for rasen vår.

● Kristin har vist oss gjennom sitt engasjement med Boxernytt gjennom flere år, at hun
er til å stole på i forhold til å få ting gjort og finne løsninger

● Kristin representerer den delen av landet som har minst aktiv representasjon i
klubbens forskjellige råd og utvalg.

● Kristin er vel respektert i flere «leire», noe som er veldig viktig nå. Vi er mange som
er ganske så lei steile fronter, mistenkeliggjøring og mer eller mindre uvennskap blant
klubbens medlemmer. I den sammenheng tror jeg det er viktig å få inn
styremedlemmer som kan snakke med flere parter og ha tillit hos flere parter. Dette er
meget viktig om vi ønsker å få til et bredere samarbeid i klubben.

Kandidat: Catrine Andersen
Verv: Nestleder

Fra: Kristin Pedersen, Harald Underberg Lie, Tone Ravn og Vidar Ravn, 9. feb. 2019, 20:43
Vi ønsker å fremme Catrine Andersen til nestleder.
Grunnen til at vi ønsker å fremme henne er fordi vi mener at ho er et friskt tilskudd til styret.
Ho er virkelig engasjert i rasen boxer, har et stort engasjement i forhold til avl og genetikk,
lærevillig og søker informasjon, er saklig og rydding.

Fra: Knut Andersen, 9. februar 2019, 17:34

Fra: Aud Perly Undheim, Dag Glemminge, Kersti Winger, Lise B. Lein, Monica C. Bakker,
Nina Farevåg og Nina Frafjord Søvdsnes, 9. feb. 2019, 20:54
Catrine er en person som ønsker å kjempe for rasen vår og rasens ve og vell. Hun er meget
kunnskapsrik innen genetikk og avl, og har stor interesse for rasen i både inn og utland. Med
sitt nordlandske ståpå humør og kampvilje for rasen, mener vi Catrine hører hjem i styret i
NBK

Kandidat: Linda Acay
Verv: Styremedlem

Fra: Hege Sterud, 7. feb. 2019, 16:54
Jeg vil med dette foreslå Linda Acay som styremedlem. Jeg oppfatter henne som ryddig, ærlig
og dyktig, og tror klubben vil nyte godt av at hun blir sittende i styret videre.

Fra: Ingunn Terjesen, 8. feb. 2019, 13:06
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Jeg ønsker å forslå Linda Acay som styremedlem for 2 år i forbindelse med årets valg.
(Alternativt varamedlem for 1 år.)
Linda har gjort en veldig bra jobb som både varamedlem og senere styremedlem i NBK.
Hun er en kunnskapsrik og ressurssterk person som ikke er redd for å si sin mening i saker
som opptar henne.
Jeg mener dessuten det er viktig å ha en oppdretter i hovedstyre.

Fra: Tone Robertsen og Per-Arne Thorstensen, 8. feb. 2019, 18:18
Vi ønsker å foreslå Linda Acay som styremedlem.

Med hennes bakgrunn som mangeårig boxereier, oppdrett og utstillingsinteresse har vi tro på
at hun kan gjøre en god jobb.

Hun har sittet noen perioder i styret, og vet hva det vil si å være et styremedlem.

Fra: Gro Tingelstad, 8. feb. 2019, 16:18
Jeg ønsker å foreslå Linda Acay som kandidat som styremedlem.

Grunnen til dette er at som oppdretter har hun fungert veldig bra for meg. Og jeg mener hun
har gode verdier innen dette. Dessuten har hun lang fartstid i NBK, og jeg vil tro hun fortsatt
har en del å tilføre klubben.

Fra: Liselotte Rognlie Bjørkgård, 9. feb. 2019, 21:35
Noe av bakgrunnen for mitt forslag er:

● Linda har lang og stor erfaring som oppdretter, og hun har opplevd både oppturer og
nedturer. Pr. i dag er hun den eneste oppdretteren som sitter i nåværende styre, noe
som er for få oppdrettere etter min mening. Det er en selvfølge at det sitter en
blanding av oppdrettere og valpekjøpere i styre vårt, dette for å utgjøre en god
blanding som til sammen kan komme fram til gode løsninger for rasen vår, og et godt
samarbeid med begge parter. Som sagt så sitter det vel kun Linda som oppdretter i
dag, noe jeg ønsker å utøke og i hvert fall ikke minske. Vi må se at vi har behov for
begge deler.

● Linda er den (sammen med Line) som har lengst fartstid i styret, og har dermed
opparbeidet seg en solid kunnskap om arbeidet med å forvalte rasen vår, og den
kunnskapen skal vi ikke bare gi slipp på, men passe på at vi får bruke også framover.

● Linda er med sin lange fartstid, også den som står for kontinuiteten i styret, noe som
er veldig viktig for ikke å «starte på nytt» hele tiden, og for å være en god støtte når
det kommer nye inn (både styremedlemmer og varamedlemmer)

● Linda har stått i det som styremedlem og varamedlem gjennom både gode og
vanskelige tider for Norsk Boxerklubb, det er det ikke så mange andre som har taklet.
Det tenker jeg er en viktig egenskap vi skal å ta vare på, og ikke uten videre «kaste
over bord».

Kandidat: Astrid Lorentzen
Verv: Varamedlem til styret

Fra: Solveig Strand, Birgit Løkken, Tiril Thun Hjorthol, Marte Wolden, Morten Ekker,Jørgen
Rosvold, Trine Åsmul og Tore Solhaug, 9. feb. 2019, 11:58
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Ønsker med dette å foreslå Astrid Lorentzen som vara i styret i Norsk Boxerklubb.

Fra: Inger Beate Dyrstad, 9. feb. 2019, 20:27
Astrid har vært en flott person å ha med som vara i styret. Hun har tatt sekretærjobben på
strak arm, samtidig har hun hatt flere arbeidsoppgaver for både styret og avlsrådet. Astrid
konkurrerer i lydighet og er fast inventar i lokalavdelingen i Trøndelag. Et arbeidsjern
med stor lærelyst, det trenger vi. Hun er opptatt av boxerens mentale helse og har en
framtidsrettet tankegang.

Fra: Liselotte Rognlie Bjørkgård, 9. feb. 2019, 21:35
Jeg håper inderlig varamedlemmene som er i dag, har sagt seg villige til å fortsette, siden jeg
har tro på at de bør sitte litt lenger for å få både egen kontinuitet og for at andre skal se deres
verdier.

[Bemerkning fra Valgkomiteen: Valgkomiteen har avklart med medlemmet at dette er ment
som et forslag]

Kandidat: Birgit Løkken
Verv: Varamedlem til styret

Fra: Solveig Strand, Astrid Lorentzen, Tiril Thun Hjorthol, Marte Wolden, Jørgen Rosvold,
Morten Ekker, Trine Åsmul og Tore Solhaug, 9. feb. 2019, 11:58
Vi ønsker med dette å foreslå Birgit Løkken som vara i styret i Norsk Boxerklubb.

Fra: Inger Beate Dyrstad, 9. feb. 2019, 20:27
Birgit er ikke redd for å være kjerringa mot strømmen. Hun stilte en tispe med mer enn 1/3
hvitt og fikk Exc med CK som den første i Norge! Etter det ble Birgit vant til å stå i stormen.
Birgit er godt kjent med avlsarbeid, i tillegg så er hun også et arbeidsjern uten like.

Kandidat: Linda Acay
Verv: Varamedlem til styret

Fra: Ingunn Terjesen, 8. feb. 2019, 13:06
[Valgkomiteen henviser til medlemmets forslag på samme person som kandidat til vervet som
styremedlem.]

Kandidat: Kristine S. Willumsen
Verv: Varamedlem til styret

Fra: Liselotte Rognlie Bjørkgård, 9. feb. 2019, 21:35
Jeg håper inderlig varamedlemmene som er i dag, har sagt seg villige til å fortsette, siden jeg
har tro på at de bør sitte litt lenger for å få både egen kontinuitet og for at andre skal se deres
verdier.

[Bemerkning fra Valgkomiteen: Valgkomiteen har avklart med medlemmet at dette er ment
som et forslag]
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Kandidat: Espen Hagstrøm
Verv: Leder valgkomiteen

Fra: Inger Beate Dyrstad, 9. feb. 2019, 20:27
Espen er engasjert som leser i Vestfold i tillegg til at han har ledet valgkomiteen i noen år. I
tillegg har han ansvar for statistikk i avlsrådet. Han er organisert, følger opp frister og tar
ansvar på flere områder.

Kandidat: Kristin Pedersen
Verv: Varamedlem til valgkomiteen

Fra: Aud Perly Undheim, Dag Glemminge, Kersti Winger, Lise B. Lein, Monica C. Bakker,
Nina Farevåg og Nina Frafjord Søvdsnes,  9. feb. 2019, 20:54
Kristin er en blid og omgjengelig dame. Hun har gjennom sin store interesse av
brukshundarbeid bygget seg opp et stort nettverk i miljøet, noe som er avgjørende, når man
skal drive valgkomité-arbeid.



Årsmøteseminar søndag 7. april
kl. 09.00 – 15.00

Sted: Gardermoen samfunnshus «MESSA»

Seminaret er gratis, men det koster 75 kroner for lunsj

Første resultatene av helse og atferdsundersøkelsen.
Frode Lingås fra Veterinærhøgskolen (NMBU). Svar fra nærmere 800 boxere danner

grunnlaget for denne første gjennomgangen av hvordan status er for rasen vår.

Lunsj

Hvis du ønsker å gjøre deg forstått må du starte med å forstå
Foredrag med Vegard Øksnevad, leder for Lundqvist Hundeskole. Foredraget er bygget opp rundt et
spennende film- og bildemateriale som har blitt til gjennom mange års arbeid med språk og adferd

hos både hund og ulv.

Hunder kommuniserer veldig godt med andre hunder, men også med mennesker. De viktigste
signalene kommer fra mimikk og kroppsspråk. I løpet av foredraget vil du bli mer bevisst på små

signaler og bli en bedre hundetrener.

I tillegg har hunden er rekke andre instinkter knyttet til blant annet frykt, jakt og ressursforsvar.
Foredraget tar også for seg denne typen adferd for å gi en dypere forståelse av hunder.

Påmelding gjøres her.
påmeldingsfrist er torsdag 04.04.2019 kl 12:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMca0zb6tuoVh4CHrFQWWCXUAnPumSCHqrSN6ByeO5B8sMlQ/viewform?fbclid=IwAR2bM0IthMGBZwDD1CkfICwt6yntErQfsmgQsmvRskSxIjcAwIZciXbpzWE
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