
 

Styremøte 12/01 2021 

Til stede: NBK avholdt et møte og det fant sted på video den 12. januar 2021. . Deltakerne inkluderte Tone 

Robertsen, Eirin E. Lie Johansen, Gro Tingelstad, Linda Acay. Joachim Næss, Birgit Løkken og Inger Beate 

Dyrstad. Trine Glorvigen kunne ikke delta på møtet.  

 

 

Godkjenning av saksliste - Godkjent 

 

Medlemsutvikling 

 
Status medlemmer 

Per i dag, 12. januar, har klubben 673 medlemmer. Totalt har 34 medlemmer betalt utsendt krav og er det 

kommet inn 14350 kroner 

 

Medlemmene fordeler seg som følger: 

 

Hovedmedlemmer (40): 559 (Mot 568 ved sist status) 

 

Hustandsmedlemmer (42): 59 (Mot 53 sist status) (disse betaler ikke grunnkontingent til NKK og vi får  

dem dermed ikke tellende som medlemmer som danner grunnlag for stemmetall på  

RS. 

 

Pensjonister (63):  21 (Mot 20 sist status)  

 

Æresmedlemmer (46): 3; Marit Andersen, Wenche Eikeseth og Knut Brodal 

 

I tillegg har vi 60 som står på listen over de som får tilsendt Boxernytt (dommere som dømmer boxer + 

samarbeidspartnere). Disse betaler ikke kontingent og har ikke medlemsrettigheter.  

 

 

Økonomi 

 
Kasserer jobber med regnskapet slik at det kan deles i hovedstyrets facebookgruppe og oversendes til revisor 

så snart som mulig. Ca 128.000,- i overskudd så langt for 2020..  
 
Kalenderinnbetalinger: Det ser ut som om det går mot et overskudd på over 14000,-  noe som er veldig bra.  

Kun et fåtall kalendere igjen. Vi setter ned prisen på resterende for å få solgt ut resten.  

 

 

 

 

 

 



Side 2 

Saker som er vedtatt siden forrige møte 

1 - Nytt utstillingsråd 

Tone Robertsen har på vegne av styret samlet medlemmer til nytt utstillingsråd. Tone vil også fungere som 

styrets kontaktperson mot utstillingsrådet.  

 

Rådet vil bestå av følgende medlemmer: 

Trine Larsen (Leder) 

Monica C. Bakker 

Ingeborg Holm Carlsson 

Tone Robertsen 

Line Orlund 

Leder har i forkant av utnevnelse hatt en prat med alle unntatt Tone Robertsen (som selv sitter i hovedstyret) 

med forventningsavklaring av hva styret ønsker av utstillingsrådet. De er også forelagt utstillingsrådets 

oppgaver som beskrevet i klubbens håndbok. 

Nytt utstillingsråd har flere spennende tanker om på å skape litt mer liv rundt utstillingene, noe hovedstyret 

ser på som positivt.  Med Line Orlund som medlem av rådet har de også kompetanse på det rent tekniske i 

Dogweb Arra. Rådets første oppgave er å se på februarutstillingene og holde i disse (inkludert å gjøre 

vurderinger med tanke på utenlandske/norske dommere og evt avlysning pga coronasituasjonen). 

Utstillingsrådet har på eget initiativ ønsket å jobbe frem ny sponsor(er) for premier. Utstillingsrådet står fritt 

til dette, men bes om å ha et helhetlig perspektiv på samarbeidspartnere og sponsorer i bakhodet.  

Rådet står fritt til å organisere oppgaver og ansvarsområder seg imellom, men hovedstyret ønsker at minst to 

personer skal ha kunnskap om alle elementene. Slik sikrer vi at rådet er i stand til å fungere selv om et medlem 

skulle være sykt eller av andre årsaker ikke kan bidra.  

 

Avgående utstillingsråd har sagt seg villig til å dele kompetanse med nytt utstillingsråd om dette er ønskelig. 

Avgående utstillingsråd er takket av med blomsteroppmerksomhet og tekst på klubbens nett- og 

facebooksider.  

2 Nytt Brukshundråd 

Trine Glorvigen og Eirin E. Johansen har sammen med Linda Acay og Joachim Næss jobbet med å få inn 

medlemmer og reetablere klubbens brukshundråd. Det har vært kommunisert behov for engasjerte 

medlemmer gjennom Boxernytt, nettsider og klubbens facebookside.  

 

Rådet vil bestå av følgende medlemmer:  

Kristine Elda (Leder) 

Ine Elvestad Furulund  

Svein Cederborg  

Trine Glorvigen  

Eirin Elisabeth Johansen 

Styret har hatt samtaler med nytt brukshundsråd om forventninger til hva brukshundrådet skal gjøre. De er 

også forelagt brukshundrådets oppgaver som beskrevet i klubbens håndbok.  

Nytt brukshundråd har samlet mange gode tanker og innspill for å få et fungerende brukshundråd oppe å gå. 

De har også mye og variert erfaring fra ulike bruksgrener.  

Rådet står fritt til å organisere oppgaver og ansvarsområder seg i mellom, men hovedstyret ønsker at minst to 

personer skal ha kunnskap om alle elementene. Slik sikrer vi at rådet er i stand til å fungere selv om et medlem 

skulle være sykt eller av andre årsaker ikke kan bidra. Trine og  Eirin fra styret går også inn som medlemmer i 

rådet.  
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Medlemmer av tidligere brukshundråd og andre ressurspersoner er forespurt og har sagt ja til å dele 

kompetanse med nytt brukshundråd.  

 

3- Nye medlemmer i Avlsrådet 

 

Avlsrådet har engasjert to nye medlemmer for å øke sin kapasitet og kompetanse.  

 

Bjørg Helen Nøstvold:  Bor i Tromsø, kommer fra en tradisjonsrik boxerfamilie (barnebarn av og oppkaldt 

etter Bjørg Haug, prominent leder av avlsrådet i mange år) og har nå sin andre egne boxer som voksen.  

Nora Oftenes Lie har vært med i avlsrådet tidligere. Hun har pr. nå ikke boxer, men ønsker likevel å bidra. 

Nora er veterinær.  

 

4 - Dato for Årsmøte 

 

Dato for årsmøte er satt til 10/4-2021. Kommunisert til medlemmene i Boxernytt nr 2 2020 (Julenummeret).  

Sted er ikke besluttet eller kommunisert fordi styret ønsket å se an situasjonen ut fra Covid-19  

smittevernhensyn 

5 - Representantskapmøte i NKK (RS) 

Representanskapsmøte i NKK (RS) var berammet til 28.november.  Møtet ble på grunn av smittevernhensyn 

og tekniske utfordringer ikke avholdt i 2020 og nye dato foreligger pr 11/1-2021 ikke.  

 

Saksdokumenter er gjennomgått av styret i NBK og særlig saken om markant økning i grunnkontingen til 

NKK er viet særlig oppmerksomhet. Det antas at foreslått økning vil kunne ha negativ effekt på NBKs 

medlemsmasse fordi kostnaden kan bli for høy for medlemmer som i liten grad benytter seg av NKKs 

funksjoner og tilbud.  

 

NBK er tilknyttet Raseklubbens Fellesallianse (RFA) hvor andre raseklubber deler bekymringen. Leder i NBK 

har deltatt på flere møter og hatt dialog med RFA hvor sakene til RS og særlig saken om økning i 

grunnkontingent har vært diskutert.  

 

Ved nyttår ble det fra NKK kommunisert vanlig krav om innbetaling av indeksregulert grunnkontinggent og 

kontingent til medlemmenes sær-klubber, men med informasjon om at man senere i 2021 (Etter at RS var 

blitt avholdt) ville komme krav om en uspesifisert “del 2” av grunnkontingenten til NKK.  

Dette førte umiddelbart til støy og diskusjoner i medlemsmassen. Også i denne sammenhengen har leder i 

NBK deltatt på møter og diskusjoner med RFA. NBK vil signere på et brev til NKK hvor det bes om at den 

uspesifiserte “del 2” i utsendt krav frafalles til fordel for at medlemmene får mulighet for å til å betale inn en 

frivillig sum til NKK. I tillegg ligger allerede utsendt krav om  indeksregulert grunnkontingent og kontingent 

til medlemmenes sær-klubber.  

 

NBK har forståelse for at NKK har behov for å gjøre endringer i sin drift og at dette er årsaken til NKKs forslag 

om økning i grunnkontingenen, men mener økningen er for høy og frykter det vil påvirke NBKs 

medlemsinngang. NBK vil derfor, når RS avholdes, jobbe for at en eventuell økning i grunnkontingenten til 

NKK er fornuftig og forståelig for medlemsmassen og ellers stemme til fordel for klubben og dens medlemmer 

i de saker som er på agendaen.  

 

Med opprinnelig dato for RS kort tid etter at nytt styre i NBK var på plass og såvidt viktige saker på agendaen 

ble NBKs tidligere leder Line Orlund meldt på som klubbens representant. Vurderingen var at Lines lange 

erfaring med RS og i øvrig organisasjonsarbeid ville tjene klubben best. Leder i NBK, Joachim Næss, ble 

påmeldt som vara for NBK og også Norsk Hovawart Klubb.  

Line og Joachim har tett dialog rundt RS. Ny vurdering om påmeldt representant vil bli gjort dersom NKK 

åpner for å endre dette.  
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6 - Spørsmål fra Trøndelag Lokalavdeling om utstilling i 2021 

Styret har, gjennom utstillingsrådet, fått forespørsel fra Trøndelag om det er mulig å gjennomføre/arrangere 

utstilling hos dem til tross for at det ikke er meldt inn til riktig tidspunkt.  

 

Utstillingsrådet er positive til henvendelsen og ønsker å sjekke med NKK om det er mulig å få til.  

 

Hovedstyret stiller seg positive til forespørselen og sender saken tilbake til Utstillingsrådet for videre 

behandling.  

 

7 - Spørsmål om blokkering av medlemmer/styremedlemmer i forbindelse med klubbens 

diskusjonsforum på Facebook 

I forbindelse med nyinnmeldte medlemmer på klubbens diskusjonsforum kom det opp om hvordan eventuelt 

blokkering av medlemmer/styremedlemmer potensielt kan påvirke diskusjoner.  

Praksis har vært at deltagelse på klubbens diskusjonsforum fordrer at medlemmet ikke har aktive 

blokkeringer av andre medlemmer/styremedlemmer på Facebook. Slik blokkering vil kunne fjerne verdifull 

kontekst for enkeltpersoner og er ikke ønskelig.  

 

Styret oppdaterer diskusjonsgruppens beskrivelse og vilkår for å gjenspeile praksis.  

 

 

Vedtakssaker 

1 - Forslag fra Marianne Hanssen Oksfjellelv 

Marianne ønsker at vi diskuterer om det er mulig å la hannhundeiere med hunder som er med på klubbens 

liste over hannhunder for avl få innslipp i klubbens facebookgruppe for oppdrettere.  

 

Saken har vært diskutert på styrets facebookgruppe uten at det har blitt konkludert.  

 

Styret er ser flere fordeler med å knytte hannhundeiere med oppdretterne og er positive til forslaget. Styret 

kommuniserer til oppdretterne i gruppa at vi som en prøveordning ønsker å la hannhundeiere med hunder 

som er med på klubbens liste over hannhunder og som er medlem norsk boxerklubb få tilgang til gruppen, 

og ber derfor om deres innspill.  

 

2 - Forslag fra Kristin E Rosøy Kirkham om oppdretterråd 

I noen år har det vært snakket om et oppdretterråd. Flere har ønsket et ekstra råd i klubben. Kristin vil gjerne 

at vi tar det opp i styret.  

Et slikt råd har tidligere vært diskutert på et av raseseminarene og det ble snakket om hvilken rolle et slikt råd 

skulle ha. En form for mentorordning for nye og unge oppdrettere ble nevnt. En annen ting som ble diskutert 

var at oppdretterrådet skulle stå ansvarlig for innhold på oppdretterseminar.  

Kristin foreslår en form for høring der man lufter interessen blant oppdretterne og der de som er interessert i 

dette fortsatt får kommunisert dette, og at de som gjerne vil sitte i et slikt råd kan gi seg til kjenne.  

 

En mentorordning har vært innført tidligere i form av facebookgruppen “Norsk Boxerklubb - Veien til 

valpekull”. Gruppen var relativt aktiv i begynnelsen, men har i det siste hatt mindre aktivitet.  Gruppen er 

ment for ferske oppdrettere og har etablerte oppdrettere som medlemmer.  Gruppen krever medlemskap, 

men er søkbar på facebook.  

 

Styret mener at det med egen oppdrettergruppe på facebook og denne gruppen dekker behovet et eventuelt 

oppdretterråd vil favne om.  

 

Styret synliggjør gruppen på relevant sted på nettsidene slik at det blir lettere for nye og/eller potensielle 
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oppdrettere å finne den og på den måten tilegne seg informasjon og få kontakt med mentorer.  

Styret anmoder også avlsrådet om å opplyse om gruppen til personer det kan være relevant for.  

Samtidig søker styret etter å få inn en eller flere etablerte oppdrettere inn som mentorer i gruppen.  

4 - Forespørsel fra Catrine Andersen, Redaktør i Boxernytt, om prisnivå og rutiner for 

annonsering i Boxernytt.  

 

For Boxernytts økonomi er det positivt å kunne få kommersielle aktører til å kjøpe annonseplass i bladet. 

Pr dags dato koster en helside 1050-, 

Catrine ønsker at styret ser på om man skal tilby en bedre pris, om en aktør kjøper annonseplass for 4 utgaver. 

Catrine ønsker også at styret utformer et forslag som kan fremlegges for eventuelle aktører, i tillegg til utkast 

av kontrakt, der betaling fremkommer, antall annonser, skal aktør få utgaven/e av blader der annonsen er osv. 

 

Styret gir Joachim Næss fullmakt til å jobbe sammen med Catrine for å finne en eventuell rabattordning og 

utarbeide grunnlag for dette. Styret presiserer at det må være en forutsetning at annonsesalg i Boxernytt 

genererer overskudd til klubbkassen.  

 

4 - Årshjul for Boxernytt 

Redaktør av Boxernytt har sendt inn forslag til årshjul for BN 2021 

 

Årshjulet representerer en oversikt over ønsket innhold til Boxernytts forskjellige utgaver. Umiddelbart 

noterer styret seg at Årsmøtepapirer som er nevnt som innhold til BN1 ikke skal med i Boxernytt. Klubben 

har tidligere gjort vedtak på at dette tilgjengeliggjøres medlemmene digitalt. Dette er vedtatt av økonomiske 

hensyn, da årsmøtepapirene er av betydelig størrelse, og dermed også kostnadsbærende. De medlemmer 

som ikke har anledning til å motta eller lese årsmøtepapirene digitalt har tilbud om å få sendt dette pr post.  

 

Styret løfter årshjulet over i sin facebookgruppe og diskuterer videre der.  

5- Medlemskontakt 

Klubbens mangeårige medlemskontakt Lars Erik Bye har meldt at han ønsker å tre ut av rollen.  

Dette gjør at klubben må finne ny medlemskontakt. Styret takker Lars Erik for god jobb og positiv innsats i 

tiden han har bidratt.  

 

Styret lyser ut “stilling” på nettsider/facebook.  

Parallelt jobber man sammen med ny medlemskontakt på ansvars- og arbeidsoppgaver.  

6 - Klubbens nettsider 

Klubbens nettsider ligger på en til dels utdatert plattform med en rekke begrensninger. Blant annet møter den 

ikke ønskelige krav til sikkerhetssertifikater og er i liten grad søkeordoptimalisert. I ytterste konsekvens vil 

dette kunne føre til at potensielle medlemmer og nye boxereiere ikke får opp informasjon om klubben og 

annet nyttig innhold når de søker. 

 

I tillegg er siden innholdsmessig tung å få grep om for besøkende, samtidig som oppdatering av innhold er en 

stor jobb. Klubbens mangeårige webmaster ønsker også å trekke seg, noe som kan gjøre vedlikehold av 

innhold ytterligere komplisert. Per nå har klubbens webmaster delt oppgavene sine med Joachim Næss men 

bør fritas for sine oppgaver i helhet slik at ønsket om å fritas fra oppgaven etterkommes.  

 

Å bytte plattform for klubbens nettsider har tidligere vært undersøkt og vil medføre en betydelig kostnad for 

klubben. Det kan likevel vise seg at det på sikt er nødvendig.  

 

Uavhengig av plattform bør det jobbes med sidens innhold slik at aktuelt og viktig stoff er tilgjengelig for 

besøkende.  
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Det foreslås at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av styret og andre aktuelle ressurspersoner som ser 

på både plattform og innhold med mål om forbedring. Webmaster har selv foreslått en arvtaker, men fordi 

man ønsker å se på nettsidene i et større perspektiv og webmasters samlede oppgaver inntil da er uavklart 

overtar leder som webmaster inntil videre.  

 

Styret ser viktigheten av å ha oppdaterte og sikre nettsider som dekker informasjonsbehovet besøkende har. 

Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Inger Beate og Joachim. Arbeidsgruppen søker etter andre 

ressurser som kan bidra inn og tar sikte på å ha gjennomført en situasjonsanalyse som presenteres styret 

neste styremøte.  

 

7 - Saker fra utstillingsrådet 

 

Grunnet koronasituasjonen ser det ikke ut til å være mulig å gjennomføre utstillingen i februar. 

Utstillingsrådet (UR) anbefaler at utstillingen avlyses. Det hastet med å avklare dette og UR ba derfor om at 

dette ble avklart raskt. Hovedstyret (HS) vedtok å avlyse 5. januar. HS må informere om dette til 

medlemmene. 

● UR anbefaler at de to utstillingene som skulle vært avholdt i februar, flyttes til hhv. Vestfold den 30. 

mai og Østfold den 25. juli. UR ser det som forholdsvis uproblematisk å flytte en utstilling til 30. mai, 

men ser større utfordringer rundt det å skaffe folk til å gjennomføre utstilling i juli. Styret må ta 

stilling til om man ønsker å flytte utstillingene og om man eventuelt har mulighet til å stille med 

personell sammen med Østfold i juli. Oslo og Akershus ønsker muligens å arrangere utstilling 

sammen med Vestfold i mai, de diskuterer dette på sitt styremøte den 14. januar. 

Styret er positive til forslaget.  

● Styret har tidligere godkjent å søke om at trøndelagsavdelingen kan arrangere utstilling i 2021 også. 

Også NKK har sagt ja til dette (men det observeres at NKK ikke har lagt det inn i terminlisten). 

Dommerønsker for utstillingen er: 

● Per Nymark 

● Arne Foss  

● Anne Buvik 

Dette er ikke spesialdommere, men slik koronasituasjonen er, mener vi det er klokt å velge norske 

dommere også i år. UR har ingen innvendinger mot dommerønskene og anbefaler at styret 

godkjenner disse. 

Styret støtter forslaget.  

US anbefaler at klubben arrangerer følgende spesialutstillinger i 2022: 

HS + Oslo og Akershus – 12.-13. februar  

Agder - 13. august 

Vestfold - 21. mai 

Årsvinner Oslo – 4. juni 

Trondheim – 3. juli? (samme helg som NKK – har bedt om bistand) 

Telemark - 20. august  

Østfold - 21. august 

 

Styret støtter forslaget. Hva gjelder Trøndelag så kan de søke om støtte fra hovedstyret for å dekke deler av 

eventuelt underskudd.  
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I tillegg anbefaler UR at HS/UR bistår Rogaland med å arrangere en spesialutstilling i 2022. Det er veldig 

mange år siden det var utstilling i Vest. Kontaktpersonene i Rogaland er positive, men har aldri arrangert 

utstilling før og vil trenge hjelp fra 3-4 fra HS/UR. Rogaland har økonomi til å dekke det meste av kostnader i 

forbindelse med utstillingen, men HS må avsette noen budsjettmidler til å bistå.  

 

Styret er positive til forslaget.  

UR har fått inn dommerønsker fra de fleste områdene som ønsker å arrangere utstilling i 2022. I forbindelse 

med utarbeidelse av RAS ble det utarbeidet et avsnitt som sa noe om at dommere som skal dømme våre 

spesialutstillinger skulle ha spesiell kjennskap til rasen. Når det nå er åpnet for at vi takker ja til alle 

utstillinger med unntak av de som er på samme dato som vi selv arrangerer, anbefaler UR at man viderefører 

denne praksisen.   

 

Styret støtter forslaget om at lokalområdene etterstreber å finne dommere med spesiell kjennskap til rasen.   

Dommerønsker for 2022:  

Agder:  

1 -Ralf Brinkmann  

2 -Tuula Seppala  

3- Hans Ånstrøm (Hasse)  

 

Vestfold:  

1 – Giuseppe Marco Nugnes  

 

 

Telemark: 

Dersom den inviterte dommeren i 2021 må avlyses på grunn av korona, ønsker de å invitere denne dommeren 

i 2022. Ellers har de følgende prioritering: 

● Brigitta Svarstad  

● Christine Breakspear  

● Paula Heikkinen-Lehkonen 

 

Trondheim: 

● Karl Eddie Berge 

● Trine Gustavsen 

● Per Nymark 

 

 

HS + Oslo og Akershus 

Christine Breakspear og Rafa Hernandez (skulle dømt i 2020 og 2021) 

 

Disse skulle dømt på utstilling først i 2020 og så i 2021. UR anbefaler at de inviteres i 2022. 

 

Østfold: 

● Ove Werner 
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● Karsten Bernt 

● Beate Joden 

 

 

Rogaland kan komme med ønsker på et senere tidspunkt.  

 

Årsvinner:  

Kommer senere 

 

Kunngjøringer 

1 - Forslag fra Avslrådet om faglige webinarer 

Klubben og avlsrådet har tidligere arrangert fagseminarer, om enn med vekslende deltakelse. Med dagens 

situasjon rundt Covid-19 og smittevernsregler vil det uansett være vanskelig å både planlegge og gjennomføre 

slike seminarer.  

Avlsrådet foreslår derfor at man undersøker muligheten for å avholde webinarer eller andre former for digitale 

intiativ med helse- og avlsrelaterte temaer. Avslrådet ønsker også å se på muligheten for at eksterne ressurser 

står for deler av faginnholdet på disse.  

 

Med en digital arena vil man potensielt nå ut til fler enn med fysiske arrangementer og forhåpentligvis bidra 

til økt samarbeid og dialog på tvers av klubb, oppdrettere og medlemmer med særlig interesse og 

informasjonsønske.  

 

Inger Beate og Joachim fra hovedstyret blir med i arbeidsgruppe sammen med Avlsrådet for å se nærmere på 

saken.  

 

Hovedstyret oppfordrer alle klubbens råd og lokalavdelinger til å se på muligheten for å kommunisere og tilby 

informasjon/innhold til sine medlemmer på slike digitale arenaer.  

2 - Årsmøte i ATIBOX  

Leder har deltatt på årmøte i Atibox. Årsmøtet ble avholdt digitalt på grunn av Covid-19 og var av 

informasjonspreget karakter. 12 av 16 land med stemmerett deltok.  

 

Atibox har med bakgrunn i Covidsituasjonen besluttet å frafalle krav om kontingent for 2020 fra 

medlemslandene. Allerede innbetalt kontingent vil gjelde for 2021.  

 

Av saker som ble diskutert var Atibox´ endringer i krav til dommere for Atibox-utstillinger. Det ble besluttet at 

man på nåværende tidspunkt ikke gjorde ytterligere endringer. De nye dommerkravene er oversendt 

utstillingsrådet som igjen kommuniserer med de aktuelle dommere.  

 

3 - Gaver 

Det har siden forrige styremøte blitt sendt ut blomster til fhv redaktør i BN, avtroppende webmaster, og 

avtroppende utstillingsråd som takk for mangeårig frivillig innsats. I tillegg har det blitt sendt blomster i 

forbindelse med tre dødsfall.  

 

 

 

 
 
Referent: Joachim Næss.  
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