
Styremøte 26. februar 2020 
Til stede: Line Orlund, Solveig Strand, Linda Acay, Tone Robertsen, Astrid B. Lorentzen, Birgit Løkken, 

Gro Tingelstad og Inger Beate Vongraven Dyrstad 

 

Fraværende: Astrid Brønstad Lorentzen 

 

A: Godkjenning av saksliste – Godkjent. 

 

B: Medlemsarbeid 

Per 24. februar har klubben 579 medlemmer og vi har fått inn i overkant av 250 000 kroner i 
kontingent. 81 personer som var medlem i 2019 har ikke betalt kontingenten for 2020.  
 

C: Økonomi 

Forrige års regnskap foreligger snart. Vi setter av til fond vedtatt på årsmøtet 2018, 5% av 

medlemskontingenten. Dette er midler som lokalavdelinger og kontaktområder kan søke 

tilskudd fra.  

 

Saker diskutert/vedtatt siden forrige styremøte: 

 

Nettbutikk – Klubben har inngått avtale med Aro-profilering, som tar på seg oppdrag ifbm påtrykk, 

effekter til både hund og eiere, samt oppdrag for andre klubber. Tre av eierne av Aro-profilering 

sitter i nå i styret og har vært inhabile i saksbehandlingen. 5% av utsalgspris minus gebyrer på 

salgsartikler med påtrykt logo går tilbake til NBK. Avtale med Aro-profilering ligger vedlagt referatet.  

 

Saker diskutert på styreseminaret: 

Sak 55 – (konfidensiell) 

 

Årsmelding 2019 

Årsmelding og årsmøtepapirer må være klare senest 21. mars. I år, som i fjor, sendes 

årsmøtepapirene ut elektronisk. De som ønsker å motta i papirformat må melde styret om 

dette snarest.  

 

Årsmøtesaker og kandidater til valg må sendes inn senest 8. mars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 56 – Dommere til utstillinger 2021 

Utstillingsrådet har sendt oss forslag til datoer og dommere i 2021. Styret vedtar 

utstillingsrådets forslag til dommere for 2021 og ber dem starte jobben med å invitere. Navn 

på dommere foreligger så snart dommeravgjørelser foreligger.  

 

Dato Arrangør Sted 
13. februar O/A Drammen 

14. februar HS Drammen 

28. mai Avd Vestfold Horten 

6. juni Årsvinner Oslo 

24 juli Avd Østfold Fredrikstad 
14. august Agder Kristiansand 

21. august Avd Telemark Skien 

 

 

Sak 57 – Antall utstillinger 2021 

Vi vedtar står fast ved antall utstillinger for 2021, som er rundt 50 utstillinger.  

Antallet utstillinger for 2022 vil drøftes med klubbens tillitsvalgte på samarbeidskonferansen 

til høsten.    

 

Sak 58 - Boxerprofil MH 

Sammenfatningen av arbeidet som ble gjort på samarbeidskonferansen sendes ut på høring. 

Styret ønsker tilbakemeldinger, spørsmål og innspill fra alle medlemmer. Sammenfatningen 

vedlegges neste Boxerposten.  

 

Sak 59 - Boxernytt 

Styret spør medlem om å stille til intervju.  

 

Sak 60 - Årsmøte 2020 

 Styret jobber med en plan for gjennomføring av årsmøtet.  

Stedet blir Messa på Gardermoen, som tidligere år.  

Styret har gått gjennom aktuelle saker til årsmøtet.  

 

 

Sak 61 – Årsmøteseminar 

Styret ser at arbeidet med å lage program til årsmøteseminaret er godt i gang. Programmet 

vil presenteres i Boxernytt, og markedsføres i sosiale medier. Programgruppa jobber med å 

finne foredragsholdere som kan si noe om de områdene vi har fokus på nå i etterkant av 

helse- og atferdsundersøkelsen.  

 

Sak 62 – Årsfest 



Vi ønsker å gjennomføre årsfest, det har vært svært hyggelig de foregående år. Vi 

undersøker om noen kan ta på seg å lage maten. Dersom ingen har anledning, vil vi innhente 

tilbud fra cateringselskap.  

 

Sak 63 - Krav om kjent mentaltest 

Selv om styret fortsatt mener kjent mentalstatus bør innføres, viser tilbakemeldingen fra 

klubbens oppdrettere en så gjennomgående motstand mot dette, at styret i denne omgang 

ikke finner det hensiktsmessig å gå videre med forslaget. Vi har, som da vi diskuterte dette i 

2017, fattet vedtak om at saken skal diskuteres igjen i løpet av den neste styreperioden, 

altså innen årsmøtet i 2022. Anbefaling om kjent mentalstatus hos avlsdyr videreføres og vi 

oppfordrer alle medlemmer i klubben til å etterspørre dette når de kjøper valp i fremtiden. 

 

 

 


