Referat 19.06.2019
Skypemøte. Til stede: Solveig Strand, Tone Robertsen, Line Orlund, Birgit Løkken, Astrid
Lorentzen, Inger Beate Dyrstad
Forfall: Linda Acay og Gro Tingelstad
A) Godkjenning av saksliste - Godkjent

B) Medlemsutvikling
654 medlemmer pr 19.07.2019. 285 550,- . Vi mangler derfor i underkant av 5000 kroner, og
mangler derfor 9,8 medlemmer for å nå medlemsmålet vårt.

C) Økonomi
Det kommer snart en regning fra Frode Lingaas for hans arbeid med helse og
atferdsundersøkelsen, disse pengene skal tas fra fond, og ikke fra ordinære kontoer.

Saker som er avgjort siden forrige møte:
Sak 1 – Vi har på bakgrunn av en innsendt sak fra en gruppe oppdrettere, vedtatt at vi ønsker
å finne forekomsten av DM i den norske boxerpopulasjonen. Vi har inngått en avtale med
NMBU om å bistå oss i dette arbeidet, og bevilger 10 000 kroner til gentestningen.

Vedtakssak(er):
Sak 14 – Nettsidene
Det er hentet inn anbud fra forskjellige leverandører, og vi må belage oss på betale relativt
store summer for å eventuelt bytte nå. Vi bruker ikke penger utover det som er vedtatt på
budsjett, og kontakter NSN for videre oppfølging.
Sak 19 – Spleis til helsearbeid
Det foreslås fra medlem at klubben oppretter spleis for å samle inn penger til mer
helseforskning. Dette forslaget støttes fra styret, dette er et positivt initiativ. Vi tar kontakt
med forslagsstiller om videre framdrift for å sikre at dette går som intensjonen.
Sak 20 – Konfidensiell sak

Sak 21 - Snutemåling
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Line har kommunisert med leder i Rottweilerklubben for å høre om deres erfaringer etter en
to års prøveperiode. Vi forsøker å få til en frivillig snutemåling før utstillingssesongen er
over. Styret foreslår at det også kartlegges nesebor. Det understrekes at dette vil være frivillig
i en opplærings- og oppstartsperiode.
Sak 22 – Årsvinnerustilling – evaluering
Inntekten ble ikke så høy som vi håpte på. 20 færre påmeldte hunder enn i fjor. Det måtte
brukes en del penger på å hente inn folk, og det ble samtidig solgt mindre i kiosken enn
forventet. Det har kommet svært gode tilbakemeldinger på lokasjonen. Neste
årsvinnerutstilling vil bli den 6. juni 2020. Dette er en lørdag.
Sak 23 – Oppfølging av spesialutstillinger
Vi har gått gjennom klubbens spesialer, og tar kontakt med alle områder for å avklare om de
behøver hjelp og bistand.
Sak 24 – Konfidensiell sak

Diskusjonssaker

Orienteringer
Framdrift Rasekompendium – Gruppa møtes siste helga i juni for videre arbeid og feltarbeid
på NKK Trondheim
Kriteriene for årets Boxer i de ulike grenene ligger ute på nett
Boxernytt er forsinket
Atibox 2019
Info fra møte med Frode Lingaas – vi får endelige tall og resultater etter mer arbeid, både med
DM og Helse- og Atferdsundersøkelsen.

19.06.2019

