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Styremøte 25.10.2019

Tilstede: Line Orlund, Solveig Strand, Tone Robertsen, Birgit Løkken, Astrid B. Lorentzen,
Inger Beate Vongraven Dyrstad (via skype) og Linda Acay (via skype). Tilstede under deler
av møtet: Gro Tingelstad (kasserer) via skype , Cecilie Strømstad (i egenskap av å være
medlem av valgkomiteen)

A: Godkjenning av saksliste - godkjent

B: Medlemsarbeid

Vi har 684 betalende medlemmer, som medfører en inntekt på 297521,- Dette er allerede
over budsjett.

Vi har 21 nye boxereiere på vervelista. Line fortsetter å ringe dem i ledige stunder. Lte
sannsynlig at vi får vervet særlig mange flere medlemmer i år.

C: Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått. Vi ser fortsatt ut til å greie et regnskap som går i null. Det er
endel kostnader knyttet til samarbeidskonferansen og nordisk boxerseminar som fortsatt
gjenstår.

Saker diskutert på styremøtet:

Raseklubbenes fellesallianse:
NKK RS har møte 30 nov – 1. des. I forkant av dette er det innkalt til flere møter i
Raseklubbenes Fellesallianse (RFA). Styret diskuterer RFA og konkluderer med at vi ser det
som fordelaktig å være med i alliansen.

Momskompensasjon:
Line informerer om det pågående arbeidet i NKK med å få avklart om raseklubbene er
monspliktige. Det er mye som tyder på at klubber med en inntekt på over 140 000 kroner vil
være momspliktiger. Det som fortsatt er uklart, er om det skal beregnes moms på
utstillingsinntekter.

Ørekupperingssak:
Styret ser ingen grunn til å lage regler for hvilke hunder som kan avbildes i Boxernytt.

Vi beklager at den diskusjonen som har vært rundt avbildning av kuperte hunder har gått
utover en enkelt hund og dens eiere.
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På styremøtet ble det også gått gjennom programmet til samarbeidskonferansen. Line får ikke
deltatt hele dagen på lørdag på grunn av en konferanse hun må delta på i Oslo på
formiddagen. Vi fordeler oppgaver.


