
Referat 14. og 15. september 2017

Styreseminar i Trondheim
Til stede: Solveig Strand, Birgit Løkken, Line Orlund, Tone Robertsen, Astrid Lorentzen og Inger
Beate Dyrstad. Linda Acay har meldt forfall.

A) Godkjenning av saksliste - godkjent

B) Medlemsutvikling
Vi har 680 medlemmer pr idag. Dette utgjør 296 673,- . Budsjettet vårt sier 290 000,-. Vi mangler
likevel 34 medlemmer for å nå samme medlemstall som i fjor.

C) Økonomi
Det er et stramt budsjett, men foreløpig ser det ut som vi kommer oss i null når momskompensering

og diverse poster er oppgjort. Vi har etablert nettbutikken i tråd med handlingsplanen. Det
vil være lite fortjeneste på denne første året grunnet kostnader til innkjøp av utstyr. Utstyret
er kjøpt inn med private midler, fordi styret vurderte at det ikke var økonomi i klubben til
det.

Sak vedtatt siden forrige møte:
Styret har fått en henvendelse fra Atibox vedr. om klubben kan støtte Arne Johan Haugen som

dommer på utstillingen i 2020. Styret har diskuteret dette og støtter hans kandidatur. Dette
er det gitt beskjed om til Atibox.

Vedtakssak(er):

Sak 21 – Snutemåling
Vi er godt informert fra den norske Rottweilerklubben om deres prosjekt og hvilke resultater de har
fått. Med dette som bakgrunn har vi i tildligere møte vedtatt å igangsette et snutemåilngsprosjekt
som også inkluderer vurdering av nesebor. Vi er enige om at vi begynner med frivillig teste i
forbindelse med vinterutstillingen. Vi jobber nå videre med å lage en mal for målingen. Vi snakker
om personer i klubben som vi kan få til å bistå med prosjektet. Disse forespørres. Vi må også ta
kontakt med verksted for produksjon av måleinstrument. Det må presiseres at dette skal være et
frivillig tilbud til deltakere på utstillinger, og skal ikke knyttes opp mot eksteriørbedømmelsen.

Sak 24 – Lokale områder
Line følger opp lokalområdene framover.

Sak 25 – Konfidensiell sak

Sak 26 – Endring av lover – Revidert forslag til NKK
Vi har gått gjennom tilbakemeldingen fra NKK og tatt inn endringer som ble gjort på årsmøtet. Vi
avventer videre korrespondanse.

Sak 27 – Samarbeidskonferansen.



Styremøte
15. sep 2019

25.-27. oktober.
Gardermoen Airport Hotel er helgens destinasjon. Det vil framlegges resultat fra helse- og
atferdsundersøkelsen den dagen hvor det er åpent for alle medlemmer. På den andre dagen vil
temaet være MH og rasestandardens beskrivelse av boxerens adferd og temperament.

Sak 28 – Brukshundrådet
Denen saken utsettes til neste møte

Sak 29 – Boxernytt
Vi diskuterer innhold i Boxernytt og hvordan styret kan bidra til et godt blad. Vi er glade for at vi
nå har fått på plass korrekturleser igjen, men trenger fortsatt en journalist.

Sak 30 – Nye regler for årets oppdretter
Pokalen edres fra å være en vandrepokal til å være en pokal som deles ut årlig. Jf. årsmøtevedtak
gjøres resultater for de manglende hundesportene tellende til pokalen. Vi bruker samme kriterier
som ved utregning til årest-pokaler i de samme grenene.

· Det innføres 5 poeng for Championat i alle grener som har dette
· IPO endrer navn til IGP
· I teksten endres det til at reglene gjelder fra 1.1.2019

Sak 31 – Publisering av kull på nettsiden
Styret har en diskusjon vedr. publisering. Dette diskuteres videre med klubbens tillitsvalgte på
samarbeidskonferanse.

Diskusjonssaker
Boxerseminar for medlemmer i forbindelse med samarbeidskonferansen arrangeres lørdag 26.
Tema vil i stor grad dreie seg om oppfølging av helse- og atferdsundersøkelsen. Det vil også være
en innledende diskusjon om utarbeidelse av av et kompendie for mentalbeskrivelse for boxer i
forhold til rasestandarden. Tema vil videre være fokus på tillitsvalgkonferansen den 27.

Orienteringer
Nyresviktoversikt – vi går gjennom nye tilfeller og sikrer at styret er oppdatert.

Rasekompendiet (tidligere beskrevet som dommerkompendie) – Styret er oppdatert om framdrift.
Gruppa har hatt møte i sommer, og det er framdrift i arbeidet med både illustrasjoner og tekst. Mål
er fortsatt å ferdigstille kompendiet rundt årsskifte slik at det kan oversendes NKKs standardkomite.


