Referat 14.10.2020

Til stede:
Styret i Norsk Boxerklubb har avholdt et møte og det fant sted på Google Meet den 14. 10.2020.
Deltakerne inkluderte Joachim Næss, Eirin-Lie Johansen, Linda Acay, Gro Tingelstad, Tone
Robertsen, Trine Glorvigen og Birgit Løkken.

Godkjenning av saksliste
Godkjent.

Medlemsutvikling
Pr 14.10.2020 har NBK 673 medlemmer. Dette tilsvarer 291 000i medlemskontingent. Vi mangler
27 medlemmer for å nå årets mål. 27 personer har kjøpt valp, men ikke meldt seg inn i klubben. Vi
ønsker å kontakte disse for å spørre om de ønsker å være medlemmer i klubben.

Økonomi
Kasserer underretter om regnskap. Vi har pr. September 90 000,- i overskudd. Det vil komme en
faktura på neste Boxernytt, så dette overskuddet vil bli redusert noe. Det er gledelig å se at mange
medlemmer benytter seg av tilbudet om refusjon av deler av kostnad til dopplerundersøkelse. Hittil i
år har ca 30 stk benyttet seg av tilbudet. Styret er glade for at Gro Tingelstad fortsetter sin gode
gjerning som kasserer for klubben.

Vedtakssaker
Sak 1 – Konstituering av styret.
Tone Robertsen – Styrets representant i utstillingsrådet.
Eirin Lie-Johansen – Styrets representant i brukshundrådet.
Trine Glorvigen – Styrets representant i brukshundrådet.
Inger Beate Vongraven Dyrstad – Styrets representant i avlsrådet. Koordinering av
rasekompendium. Sekretær inntil videre.

Joachim Næss –Webmaster og SoMe-ansvarlig.
Linda Acay – Styrets representant i Rasekompendiegruppa.
Birgit Løkken – Snutemålingsansvarlig.

Sak 2 – Protokoll fra årsmøte 2020.
Protokollene foreligger. Det skal være sendt varsel pr sms til de som har deltatt i digitalt årsmøte. I
tillegg blir disse publisert i Boxernytt og på nettsidene.

Sak 3 – Taushetserklæring og spilleregler.
Styret vedkjenner seg taushetserklæring og generelle spilleregler for styrets virksomhet.

Sak 4 – Verv, råd og utvalg.
Utstillingsråd.
Flere medlemmer ønsker å delta i utstillingsrådets arbeid. Styret ønsker dette velkommen.
Brukshundråd.
Det er pr nå ikke et fungerende brukshundråd. Styret ønsker å få på plass dette, i håp om å stimulere
til økt bruksaktivitet i boxerstanden.
Avlsrådet.
Inger Beate går inn i avlsrådet som styrets representant. Solveig Strand har gått ut av avlsrådet,
styret takker for innsatsen.
Webmaster.
Liselotte Bjørkgård ønsker å avslutte sin suverene innsats som webmaster for nettsidene våre. Styret
takker for tro tjeneste.
Joachim trer inn som midlertidig webmaster.
Boxernytt.
Catrine Andersen tiltrer nå rollen som redaktør for Boxernytt. Styret ser fram til samarbeidet, og
takker Kristin Rosøy for sin lange innsats som redaktør.
Sekretær.
Inger Beate fortsetter som sekretær inntil videre. Styret ønsker etter hvert å hente inn sekretær
utenfor styret.
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Sak 5 – Utstillinger og arrangementer 2021.

14. februar – Vinterutstilling.
29. mai – Vestfold.
06. juni – Årsvinnerutstilling.
24. juli – Østfold.
14. august – Agder.
28. august – Telemark.

Sak 6 – Henvendelse angående gullring.
Styret har mottatt en henvendelse angående å kjøpe en gullring med boxer på. Styret takker nei til
dette nå.
Sak 7 – Boxerkalender 2021.
Det er forelagt oss et tilbud fra et trykkeri i Stavanger. Vi ønsker å benytte oss av dette tilbudet og
bestiller et opplag på 150 kalendere. Kalenderen representerer en potensiell god inntektskilde for
klubben. Styret kommer aktivt til å bruke sosiale medier for å stimulere godt salg. Det sendes
melding til lokalavdelinger og kontaktområder med ønske om at de gjør det samme

Sak 8 – Styrets møteplan.
Leder legger ut alternativer for styremøtedatoer for avstemning i styrets lukkede facebookgruppe. På
grunn av gjeldende smittevernstiltak og fysisk avstand mellom styremedlemmene kommer møtene
kommer til å bli avholdt digitalt. Styret ser også verdien av å møtes fysisk og har som ambisjon om å
avholde det første møtet i 2021 fysisk. Vurdering på dette gjøres nærmere etter gjeldende
smittevernhensyn.

Referent: Inger Beate.
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