Årsmøte 2021
Norsk Boxerklubb
Digitalt årsmøte avholdes 27. mars - 10. april 2021

Digitalt årsmøte 2021
Velkommen til årsmøtet i Norsk Boxerklubb. Møtet gjennomføres digitalt og avstemningen starter
27. mars kl. 09:00 og avsluttes 10. april kl. 12:00. Du kan se årsmøtet på:
https://app.digitalearsmoter.no/eier/992040165/arsmote/2021
Alle sakene som skal stemmes over ser du i dette dokumentet. Din deltakelse er viktig for oss, og
vi i styret håper du vil bruke stemmeretten din på årsmøtet. Dersom du ikke kan stemme digitalt
kan du kontakte styret.
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2. Inkomne saker
3. Kontingent
4. Regnskap
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7. Valgkomiteens rapport og innstilling, samt egenpresentasjon.
8. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
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Sak 1

Godkjenning av innkalling
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
Innkalling med saksliste, saker og kandidater til valg skal "sendes, enten pr post, e-post, i
medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider" minst to uker før årsmøtet finner sted.
Saksliste, saker og kandidater til valg blir sendt ut 27. mars, 2 uker før årsmøtedato.
Styrets innstilling
Dato for ordinært årsmøte ble kunngjort i Boxernytt nr 2, desember 2020.
Styret beklager at revisors beretning ikke er med i innkallingen. Denne vil bli lagt ut så snart vi
får den fra revisor.
Merk at personvalgløsningen ikke tillater et eget nestledervalg. Nestlederkandidatene står derfor
under "styremedlem". Dette er markert.
Forslag til vedtak
Forslag til vedtak
Innkallingen til årsmøtet i Norsk Boxerklubb 2020, godkjennes.
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Sak 2

Inkomne saker
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
Forslag fra Trine Larsen, Gry-Tone Hjertås og Ingeborg Holm Carlsson:
Følgende vedtak ønskes endret:
Vedtak på Norsk Boxerklubbs årsmøte 2. april 2016:
Norsk Boxerklubb avvikler dagens rulleringsordning og føringer for dommervalg. Klubben går
dermed tilbake til at klubbens utstillingsarrangører stilles fritt til å velge dommere til sine
utstillinger.
Det prioriteres dommere fra FCI land, eventuelt gå ut fra ATIBOX listen.
Lokalavdelinger/kontaktområder som arrangerer utstillinger sender dommerønsker inn til
Utstillingsrådet - utstillingsradet@norskboxerklubb.no, på nærmere gitt dato hvert år
Dette begrunnes med bakgrunn i RAS, der det står som følger:
«FCIstandarden beskriver den ideelle boxeren, Utstilling er den viktigste informasjonskilden for
både oppdrettere og avlsråd for å danne seg en mening om avlsmaterialet (selv om lydighetsog brukshundresultater indirekte også betyr mye). Det er viktig å huske at dommeren dømmer
foregående års avlsresultater, ikke avlshunder, det gjøres kun i avlsklasser. For å legge best mulig
til rette for dette, må man på raseklubbens utstillinger bruke dommere som har spesiell kunnskap
om rasen.

Styrets innstilling
Styret har ikke tatt stilling i saken.
Forslag til vedtak
Norsk Boxerklubb innfører restriksjoner i forhold til dommervalg. Det skal velges spesialdommer til
rasespesialer. Klubbens utstillingsarrangører stilles fritt til å velge spesialdommere fra FCI-land,
eventuelt gå ut fra ATIBOX-listen og WUBOX-listen.
Lokalavdelinger/kontaktområder som arrangerer utstillinger sender dommerønsker inn til
Utstillingsrådet - utstillingsradet@norskboxerklubb.no, på nærmere gitt dato hvert år.
Under ekstraordinære forhold, er det mulig å søke hovedstyret om fritak fra denne regelen.
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Sak 3

Kontingent
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
Jfr lovene skal det hvert år tas stilling til kontingentøkning. Med tanke på at man kan forvente en
heving fra NKK, anbefaler styret at kontingenten ikke heves.
Styrets innstilling
Styret mener at kontingenten ikke heves.
Forslag til vedtak
Styret foreslår at kontingenten ikke heves.
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Sak 4

Regnskap
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
Innsendt regnskap vedlagt. Styret beklager at revisors beretning ikke foreligger, men vil bli lagt
ut så snart den kommer oss i hende.
Forslag til vedtak
Regnskapet tas til etterretning.
Vedlegg
1. A rsberetning 2020 - NBK.pdf
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2
Årsberetning 2020
Norsk Boxerklubb har kontaktpersoner eller styrer i store deler av landet.
Klubben har fem lokale avdelinger: Oslo og Akershus, Østfold, Trøndelag, Nordland og
Telemark. Vi har også kontaktområder i Vestfold, Agder, Møre og Romsdal, Hedmark og
Oppland, Nordvestlandet, Rogaland, Troms/Finnmark og Buskerud.

2.1
Ledelse, råd og utvalg
Etter årsmøtet for 2020 har Norsk Boxerklubb hatt følgende ledelse, råd og utvalg.
Hovedstyre:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Joachim Næss
Inger Beate Dyrstad
Linda Acay
Tone Robertsen
Birgit Løkken
Eirin Johansen
Trine Glorvigen

Revisor:
Klubben har engasjert autorisert revisor, Bjørn Naustheller fra Moore DA, til å revidere
klubbens regnskap.
Kasserer:
Kasserer i klubben har i hele 2020 vært autorisert regnskapsfører og medlem, Gro
Tingelstad.
Valgkomite:
Leder og varamedlem til valgkomiteen ble valgt på årsmøtet i 2019. De to medlemmene i
komiteen ble valgt i 2018 og sitter frem til årsmøte 2020.
Espen Hagstrøm – Leder
Erik Rognlie – Medlem
Cecilie Strømstad – Medlem
Kristin Rosøy - Varamedlem

Oppnevnt av hovedstyret:
Kasserer
Gro Tingstad
Materialforvalter
Medlemskontakt

Tone Robertsen
Lars Erik Bye

Boxernytt
Boxernytt

Catrine Andersen
Torunn Wølner

Norsk Boxerklubb

Redaktør
Redaksjonsmedlem, korrektur
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Boxernytt

Diego Enriques

Redaksjonsmedlem, lay-out

Nettsiden

Liselotte R. Bjørkgård

Webmaster

Avlsrådet
Avlsrådet
Avlsrådet
Avlsrådet

Cecilie Strømstad
Astrid B. Lorentzen
Solveig Strand
Espen Hagstrøm

Leder (veterinær)
Medlem
Medlem
Medlem

Valpeformidler
Valpeformidler

Ingrid Tomulevski
Tiril Thun Hjorthol

Utstillingsrådet
Utstillingsrådet
Utstillingsrådet
Utstillingsrådet
Utstillingsrådet

Trine Larsen
Tone Robertsen
Monica Bakker
Line Orlund
Ingeborg Carlssen

2.2

Medlemmer

Medlemstype
Hovedmedlemmer (40)
Husstandsmedlemmer (42)
Æresmedlemmer (46)
Gratis medlemsblad – (60 - ny i 2017)
Honnør/pensjonister (63)

2.3

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

2019
580
57
3
31
23

2020
559
59
3
60
21

Styrets virksomhet

I 2020 har det vært avholdt fem styremøter. Det er avholdt fire utstillinger i styrets regi.
Februarutstillingen, Årsvinner, i Tøndelag og i Vestfold. Styret har behandlet saker både i
møter og på Facebook. Covid-19 har naturlig nok bremset mye aktivitet. Styret har avholdt
ekstraordinært og ordinært årsmøte i oktober, dette fordi vi avventet avklaring på
smittevernhåndtering. Begge møtene ble avholdt som digitale avstemmingsmøter i Obos sin
årsmøteløsning.
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2.4

Økonomi:
Tekst

Kontonr.

Note

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

2019

2019

2020

2021

DRIFTSINNTEKTER
3100
3103
3104
3105
3621

Medlemskontingent
Andre Inntekter (gml. 3080)
Salg Klubbshopp (gml. 3081)
Nyre/helse inntekter
Utstillingsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

305 392
53 857
27 555
45656
111 312
543 772

290 000
85 000
40 000

24 000

7

58 502
-4 359
78 958
24 000
22 933
18 750
99 275
1 208

8
9
10
11

295 131
44 896
33 654
9 600
105 655
488 936

300 000
45 000
35 000

50 000

70 000
24 000
20 000
17 000
110 000
10 000

43 002
36 540
64 740
24 000
21 255
20 000
61 929
0

104 681

90 000

1 500

5 606
33 179
56 001
10 554
4 133
13 172
14 359
0
540 952

12 000
80 000
14 000
10 000
22 000
13000

3 978
40 768
58 008
0
0
10 420
14 479

516 000

400 619

475 000

2 820

-1 000

88 317

5 000

Renteinntekter, skattefri
Valutatap
SUM NTO. FINANSPOSTER

2 296

1 500

1 000

2 296

1500

1 247
-30
1 217

ÅRSRESULTAT

5 116

500

89 534

6 000

1
3
2
4

100 000
515 000

100 000
480 000

DRIFTSKOSTNADER
4301
4390
6221
6300
6400
6700
6820
6860
6861
6863
6864
6866
7141
7431
7715
7770
7771

Innkjøp varelager
Beholdningsendring
Utstillingskostnader
Leie lokaler
Leie datasystemer, nettsider
Regnskap og Revisjonshonorar
Trykksaker Boxernytt
Møter, kurs, oppdatering o.l
Samarbeidskonferanse, Raseseminar,
Oppdretterseminar, Årsmøte
Atibox og NBHF
Div. Kostnader
Nyre/helse kostnader
Reisekostnader Atibox
Støtte til avd./kontaktområder
Styremøter
Bankgebyrer
Øreavrunding
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

4 og 5
4

6

70 000
24 000
22 000
20 000
100 000
10 000
50 000
10 000
80 000

10 000
15 000
14 000

FINANSINNT. OG -KOSTN.
8040
8160

1 000

Overskudd + / Underskudd -
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BALANSE NORSK BOXERKLUBB 2020
NOTE
EIENDELER

2020

2019

2018

130 784
2 450
-6 744
684 761
811 251

163 388
6 385
34 144
544 975
748 892

163 765
1 650
32 955
548 045
746 415

811 251

748 892

746 415

326 150
485 101

375 068
346 649

370 144
346 457

811 251

721 717

716 601

0
0

27 176
0
27 176

24 204
5610
29 814

811 251

748 893

746 415

Anleggsmidler
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer, premier
Innkjøpte varer for videresalg
12 Andre fordringer
Bankinnskudd og kontanter
Sum Omløpsmidler
SUM EIENDELER
14 EGENKAPITAL OG GJELD
Bunden egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
13 Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Note 1: Andre inntekter
Samarbeidskonferansen
Årsmøte fest/seminar
Momskompensasjon
Div inntekter
Sum
Note 2: Nyre/helseinntekter
Nyreprosjekt
Salg av dekken
Støtte OA til tanncyster
Sum

0
0
34 696
10 200
44 896

9600
0
0
9600

Note 3: Salg klubbshop
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Hovedsakelig salg av kalendere
Note 4: Utstilling
Drammen
Trondheim
Vestfold
Salg/kjøp varelager
Sum

Inn

Ut
37663
16810
37862
13319
105654

29438
9501
24098
1703
64740

Note 5: Innkjøp varelager
Note 6: Revisjonshonorar
Moore DA v/Bjørn M. Naustheller
Note 7: Møter, kurs, oppdatering

Note 8: Samarbeidskonferanse, raseseminar
mm
Rasekompendiet/seminar
Årsmøte/seminar/fest
Samarbeidskonferanse (2019)
Annet

Note 9: Atibox og NBHF
Atibox
NBHF

0
0
1 500
0
1 500

2078
1900

Note 10: Div kostnader
Valpepakker
Gave NKK
Kostnader rasekomp
Forsikring
Porto (kalendere og utmerkelser)
Div kostn
Blomster
Sum

3 227
20 000
900
2 073
6 754
3 677
4 136
40 767

Note11: Nyre/helsekostnader
Doppler
Nyre
Spondylose

52 820
2 188
1 500
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Tanncyster

1 500
58 008

Note 12 Andre fordringer
Fordringer som vil bli oppgjort i 2021
Note 13 leveradørgjeld
Ingen utestående leverandørgjeld pr 31.12.
Note 14 Egenkapital
Helse og Forskning
Kompetanse
Prosjekt Nyresykdom
Støtte lokale områder
Sum bunden egenkapital

31.12.2019
132126
56312
171360
15270
375068

Endring
31.12.2020
-55820
76306
56312
7412
178772
-513
14757
-48921
326147

Annen egenkapital

346649

138455

485104

Sum egenkapital

721717

89534

811251
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Midler avsatt til arbeid med nyresvikt hos boxer:
Inntektene kommer fra enkeltmedlemmer som bidrar med en liten fast sum hver måned..
Klubben samarbeider tett med Veterinærhøgskolen og prof. Frode Lingås.
Avsetning av midler til kompetanseheving av klubbens medlemmer og tillitsvalgte.
Årsmøtet har tidligere vedtatt at klubbens medlemmer kan søke om å få dekket inntil 50 %
av kostnadene til kurs og seminarer i regi av NKK og NBK. I 2020 ble det ikke søkt om støtte
fra noen medlemmer.
Støtte lokale områder:
Tidligere årsmøte har vedtatt at det skal avsettes midler som skal benyttet til støtte av
lokalavdelinger og kontaktområder, etter søknad. Det skal avsettes 5 % av innkommet
medlemskontingent fra året før. Avsettingen skal begrenses oppad til 20 000 kroner.
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2.5

Avlsrådet:

Avlsrådet har i 2020 frem til årsmøtet bestått av Cecilie Strømstad - leder og veterinær, Nora
Oftenes Lie – veterinær, Solveig Strand – medlem, Astrid Lorentzen – medlem og Espen
Hagstrøm – medlem. Etter årsmøtet har Solveig Strand gått ut, og Bjørg Helen Nøstvold har
kommet inn som nytt medlem.
I perioden har avlsrådet fått mange henvendelser fra oppdrettere og potensielle
oppdrettere med spørsmål om vurdering av kombinasjoner. Alle sakene er drøftet i rådet, og
det har blitt utarbeidet statistikker og vurderinger basert på all tilgjengelig informasjon. Det
har kommet et økende antall innmeldte kombinasjoner, og det er også et økende antall
oppdrettere som følger gjeldende retningslinjer. Alle kull publiseres nå på klubbens nettsider
med oversikt over foreldrenes status på de punktene som er omtalt i retningslinjene.
Avlsrådet har produsert oversikter over helseresultater samt hannhundstatistikker som er
publisert i Boxernytt.
2.6
Boxernytt:
Redaksjonen har i 2020 bestått av Kristin Rosøy (redaktør) Catrine Andersen (redaktør),
Torunn Wølner (korrektur) og Diego Enriquez som er grafiker for medlemsbladet.
Boxernytt har kommet med to numre i 2020.
2.7

Nettsidene

Liselotte Bjørkgård har vært webmaster i 2020. Nettsidene har fungert godt som klubbens
informasjonskanal. Det er publisert informasjon, utstillings- og andre resultater. I tillegg har
aktivitetskalenderen blitt holdt oppdatert.
2.8
Utstillingsrådet:
Utstillingsrådet har bestått av Henning Lund (leder), Liselotte Rognlie Bjørkgård og Cecilia
Sundberg. Som tidligere har rådet hatt ansvaret for den praktiske gjennomføringen av
årsvinnerutstillingen. Rådet har tatt imot og koordinert dommerønskene fra avdelinger og
kontaktområder som har arrangert utstillinger, og har stått for den innledende kontakten
med dommerne.
I 2020 har NBK arrangert 8 utstillinger.
2.9
Brukshundrådet
Det har ikke vært et aktivt brukshundråd i denne perioden. Klubben har likevel benyttet seg
av ressurspersoner som har bidratt med utregning av resultater.
2.10

Lokal aktivitet

Covid-19 har satt en effektiv stopper for mesteparten av lokal aktivitet i 2020. Når
smittevernreglementet har tillatt det, har flere engasjerte i lokalområder og avdelinger
møttes for trening og sosialt samvær – riktignok med avstand. Styret retter en stor takk til
alle engasjerte medlemmer i avdelingene – i år har det vært spesielt viktig med kvalitetstid
sammen.
Norsk Boxerklubb
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Sak 5

Budsjett 2021
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
Forslag til vedtak
Styret foreslår at budsjettet vedtas.
Vedlegg
1. Budsjett2021.pdf
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Økonomi

Kontonr.

3100
3103
3104
3105
3621

4301
4390
6221
6300
6400
6700
6820
6860
6861
6863
6864
6866
7141
7431
7715
7770
7771

Tekst

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent
Andre Inntekter (gml. 3080)
Salg Klubbshopp (gml. 3081)
Nyre/helse inntekter
Utstillingsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Innkjøp varelager
Beholdningsendring
Utstillingskostnader
Leie lokaler
Leie datasystemer, nettsider
Regnskap og Revisjonshonorar
Trykksaker Boxernytt
Møter, kurs, oppdatering o.l
Samarbeidskonferanse, Raseseminar,
Oppdretterseminar, Årsmøte
Atibox og NBHF
Div. Kostnader
Nyre/helse kostnader
Reisekostnader Atibox
Støtte til avd./kontaktområder
Styremøter
Bankgebyrer
Øreavrunding
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

8040
8160

FINANSINNT. OG -KOSTN.
Renteinntekter, skattefri
Valutatap
SUM NTO. FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT
Overskudd + / Underskudd Norsk Boxerklubb

Note

1
3
2
4

4 og 5
4

6
7
8
9
10
11

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

2019

2020

2020

2021

305
53
27
45
111
543

392
857
555
656
312
772

300
85
30
100
105
620

000
000
000
000
000
000

295
44
33
9
105
488

131
896
654
600
655
936

300 000
45 000
35 000

58
-4
78
24
22
18
99
1

502
359
958
000
933
750
275
208

60 000

43
36
64
24
21
20
61

002
540
740
000
255
000
929
0

50 000

104 681
5
33
56
10
4
13
14

70
24
20
20
100
10

000
000
000
000
000
000

110 000

1 500

6 000
60 000

100 000
480 000

70
24
22
20
100
10

000
000
000
000
000
000

50 000
10 000
80 000

606
179
001
554
133
172
359
0
540 952

000
000
000
000

3 978
40 768
58 008
0
0
10 420
14 479

532 000

400 619

475 000

2 820

88 000

88 317

5 000

2 296

2 000

1 000

2 296

2000

1 247
-30
1 217

5 116

90 000

89 534

6 000

10
10
18
14

10 000
15 000
14 000

1 000
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BALANSE NORSK BOXERKLUBB 2020
NOTE
EIENDELER

2020

2019

2018

130 784
2 450
-6 744
684 761
811 251

163 388
6 385
34 144
544 975
748 892

163 765
1 650
32 955
548 045
746 415

811 251

748 892

746 415

326 150
485 101

375 068
346 649

370 144
346 457

811 251

721 717

716 601

0
0

27 176
0
27 176

24 204
5610
29 814

811 251

748 893

746 415

Anleggsmidler
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer, premier
Innkjøpte varer for videresalg
12 Andre fordringer
Bankinnskudd og kontanter
Sum Omløpsmidler
SUM EIENDELER
14 EGENKAPITAL OG GJELD
Bunden egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
13 Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Note 1: Andre inntekter
Samarbeidskonferansen
Årsmøte fest/seminar
Momskompensasjon
Div inntekter
Sum

0
0
34 696
10 200
44 896

Note 2: Nyre/helseinntekter
Nyreprosjekt
Salg av dekken
Støtte OA til tanncyster
Sum

9600
0
0
9600

Note 3: Salg klubbshop
Hovedsakelig salg av kalendere
Note 4: Utstilling
Drammen
Trondheim
Vestfold
Salg/kjøp varelager
Sum

Inn

Ut
37663
16810
37862
13319
105654

29438
9501
24098
1703
64740

Note 5: Innkjøp varelager
Note 6: Revisjonshonorar
Moore DA v/Bjørn M. Naustheller
Note 7: Møter, kurs, oppdatering

Note 8: Samarbeidskonferanse, raseseminar mm
Rasekompendiet/seminar
0
Årsmøte/seminar/fest
0
Samarbeidskonferanse (2019)
1 500
Annet
0
1 500
Note 9: Atibox og NBHF
Atibox
NBHF

2078
1900

Note 10: Div kostnader
Valpepakker
Gave NKK

3 227
20 000
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Kostnader rasekomp
Forsikring
Porto (kalendere og utmerkelser)
Div kostn
Blomster
Sum

900
2 073
6 754
3 677
4 136
40 767

Note11: Nyre/helsekostnader
Doppler
Nyre
Spondylose
Tanncycter

52 820
2 188
1 500
1 500
58 008

Note 12 Andre fordringer
Fordringer som vil bli oppgjort i 2021
Note 13 leveradørgjeld
Ingen utestående leverandørgjeld pr 31.12.
Note 14 Egenkapital
Helse og Forskning
Kompetanse
Prosjekt Nyresykdom
Støtte lokale områder
Sum bunden egenkapital

31.12.2019
132126
56312
171360
15270
375068

Endring
31.12.2020
-55820
76306
56312
7412
178772
-513
14757
-48921
326147

Annen egenkapital

346649

138455

485104

Sum egenkapital

721717

89534

811251
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Sak 6

Handlingsplan 2021
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
2021 ligger an til å bli et år som vil ligne på 2020. Vi må belage oss på begrenset aktivitet. Vi
ønsker derfor å legge fram en begrenset handlingsplan.
Styrets innstilling
1. Styret avholder to spesialutstillinger.
2. Styret gir ut fire Boxernytt.
3. Styret oversender rasekompendiet til standardkomiteen.
4. Styret setter i gang et systematisk snutemålingsprosjekt.
5. Styret avholder samarbeidskonferanse og raseseminar.
Forslag til vedtak
1. Styret avholder to spesialutstillinger.
2. Styret gir ut fire Boxernytt.
3. Styret oversender rasekompendiet til standardkomiteen.
4. Styret setter i gang et systematisk snutemålingsprosjekt.
5. Styret avholder samarbeidskonferanse og raseseminar.
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Sak 7

Valgkomiteens rapport og innstilling, samt egenpresentasjon.
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
Valgkomiteen har levert sin rapport og sin innstilling.
Forslag til vedtak
Rapporten tas til etterretning. Det stemmes over den enkelte kandidat til det enkelte verv.
Vedlegg
1. Valgkomiteens rapport.pdf
2. Valgkomiteens innstilling.pdf
3. Medlemmenes innstilling av kandidater til styret..pdf
4. Solveig Strand - kandidat leder hovedstyret.pdf
5. Hege Thommesen M rer - kandidat nestleder hovedstyret.pdf
6. Eirin Elisabeth Lie-Johansen - kandidat styremedlem hovedstyret.pdf
7. Trine Glorvigen - kandidat varamedlem hovedstyret.pdf
8. Brigitte Brueland - kandidat varamedlem hovedstyret.pdf
9. Arne Johan Haugen - kandidat leder hovedstyret.pdf
10. Catrine Andersen - kandidat nestleder hovedstyret.pdf
11. Kristin Pedersen - kandidat styremedlem hovedstyret.pdf
12. Harald Underberg Lie - kandidat varamedlem hovedstyret.pdf
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Valgkomiteens rapport
Det har vært en kort periode denne valgkomiteen har vært aktiv pga det utsatte årsmøtet. I
perioden har valgkomiteen bestått av: Espen Hagstrøm – leder, Erik Rognlie – medlem,
Cecilie Strømstad – medlem og Kristin Rosøy Kirkham – varamedlem.
Valgkomiteen har hatt 8 møter, alle på digitale plattformer, og arbeidet i komiteen har vært
fordelt på alle medlemmene. Valgkomiteen har publisert informasjon til NBKs medlemmer i
Boxernytt, på klubbens nettsider og sosiale medier med veiledning om hvilke verv som skal
besettes, og hvordan man går frem for å stille forslag.
Komiteen publiserte innlegg både på klubbens tillitsvalgtforum og diskusjonsforum der det
ble etterspurt kreative forslag på kandidater, og det kom inn forslag på mer enn 40 personer.
Komiteen valgte ut en rekke kandidater som var en blanding av både de kreative forslagene
og andre av klubbens medlemmer. Alle aktuelle kandidater ble kontaktet, og blant disse
endte valgkomiteen opp med en samlet innstilling til alle verv som skal besettes.
Innstillinger av kandidater fra klubbens medlemmer ble fortrinnsvis utført via nettskjema,
men alternativ bruk av e-post. 26 forslag ble sendt inn.
Det kan være kandidater som er foreslått, men som ikke stiller til valg til foreslått verv, bla.
pga. personlige ønsker.
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Valgkomiteens innstilling
Noen av valgkomiteens viktigste oppgaver er å fremme kandidater som kan bidra til å gjøre
en god innsats for klubben, ha evne til å samarbeide (både i styret, med råd og utvalg og
med medlemmer), ha evne til å tilegne seg informasjon og gjøre seg nytte av den, ha
relevant erfaring samtidig som man klarer å få til ny tilvekst med til styret.
Med årets innstilling mener valgkomiteen at vi har fått til en svært god innstilling som vil
kunne gjøre en forskjell for klubben - både i hovedstyret og valgkomiteen.
Med innstillingen blir mangfoldet ivaretatt i styret, ved at medlemmer får sin talsperson
enten man er oppdretter, eier av konkurrerende hund, sofasitter og fritidsperson med
familieboxer.
Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.
Valgkomiteen ønsker å informere om at etter at prosessen var ferdigstilt i valgkomiteen har
varamedlemmet tatt dissens til forslag til lederkandidat. Varamedlemmet har deltatt på alle
møter. Varamedlemmet støtter heller ikke den andre lederkandidaten og har heller ikke noe
alternativ lederkandidat.
Under følger begrunnelse fra valgkomiteen for innstillingen av kandidater, og vi henviser
videre til den enkelte kandidats Hunde-CV.

Solveig Strand - Kandidat: Leder - Hovedstyret (suppleringsvalg - 1 år)
Solveig Strand har hatt boxer i rundt 40 år og kjenner rasen godt, hun har også hatt et lite
oppdrett med et par kull. Solveig har i mange år vært tillitsvalgt i klubben, både i
lokalavdelingen, i hovedstyret og i avlsrådet. I tillegg til dette har hun erfaring fra styreverv i
andre organisasjoner. Vi som har hatt verv sammen med henne kjenner henne som en
pålitelig, kunnskapsrik og handlekraftig person som brenner for rasen. Med de to siste
boxerene har hun trent lydighet og bruks, og innehar en RIK lisens.
Solveig er veldig opptatt av boxerens mentalitet i tillegg til å vise hvilken flott og allsidig
brukshund den er. Vi er veldig glade for at hun takket ja til å påta seg dette vervet, og med
hennes bakgrunn og erfaring er vi sikre på at vi har rett kvinne på rett plass!

Hege Thommesen Mürer - Kandidat: Nestleder - Hovedstyret (2 år)
Hege har ikke tidligere vært tillitsvalgt i Norsk Boxerklubb, men med sin svært lange erfaring
fra verv som styremedlem og leder i Psoreasisforbundet og FAU har hun tung kompetanse
på ledelse som vi synes vi er svært verdifullt å få inn i styret, og vi er derfor svært glade for
at hun takket ja til å være kandidat til nestledervervet.
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Hege har hatt boxer hele livet, og har et brennende engasjement for rasen, med spesiell
fokus på helse.

Eirin Elisabeth Johansen - Kandidat: Styremedlem - Hovedstyret (2 år)
Eirin har vært pådriver for å få til god drift av kontaktområdet Agder. Eirin har bred
boxererfaring med fokus på å bruke boxeren på ulike måter, i tillegg til også å være
oppdretter.
Eirin har sittet en periode som varamedlem til hovedstyret og valgkomiteen har fått gode
tilbakemeldinger på bidrag til hovedstyret, og det er naturlig at Eirin med sin bakgrunn og
erfaring blir innstilt som ordinært styremedlem.
Trine Glorvigen - Kandidatur: Varamedlem - Hovedstyret (1 år)
Trine har sittet en periode som varamedlem til hovedstyret, og valgkomiteen er veldig
fornøyd med at Trine ønsker å fortsette i vervet.
Trine er engasjert i boxeren og hennes arbeid som advokatfullmektig
er svært nyttig inn mot styrearbeidet.

Brigitte Brueland - Kandidatur: Varamedlem - Hovedstyret (1 år)
Brigitte har erfaring fra tillitsverv i Norsk Boxerklubs lokalavdeling i Telemark, og har i tillegg
bred erfaring fra forskjellige tillitsverv i andre frivillige organisasjoner og fagforeningen REC.
Brigitte er aktiv både i lokalavdelingen og med egen hund, og vi har tro på at hun vil kunne
bidra til å øke medlemmenes engasjement i klubben og interessen for forskjellige aktiviteter
med boxer. Men sin brede erfaring fra tidligere og nåværende verv i forskjellige foreninger vil
hun være en verdifull ressursperson for styret.
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Medlemmenes innstilling
Kandidat: Arne Johan Haugen
Verv: Leder - Hovedstyret (suppleringsvalg - 1 år)
Begrunnelse: Arne har god kjennskap til vervet fra tidligere, og er meget engasjert i rasen, både som
oppdretter og spesialdommer på rasen.
Innsendt av: Catrine Andersen
Tidspunkt for innsendelse: 2/18/2021 12:36:12 PM

Kandidat: Arne Johan Haugen
Verv: Leder - Hovedstyret (suppleringsvalg - 1 år)
Begrunnelse: Arne Johan Haugen har vært leder av klubben tidligere, er spesialdommer og kjenner
rasen vår "ut og inn". Jeg mener han kan være en samlende leder.
Innsendt av: Trine Larsen
Tidspunkt for innsendelse: 2/22/2021 7:42:46 PM

Kandidat: Arne Johan Haugen
Verv: Leder - Hovedstyret (suppleringsvalg - 1 år)
Begrunnelse: Lang erfaring som boxer oppdretter, kjenner boxer miljøet godt i Norge og resten av
europa, har vært leder i Norsk Mops Klubb, er boxer dommer. Tror kandidaten vil kunne gjøre en god
jobb for NBK
Innsendt av: Harald Underberg Lie
Tidspunkt for innsendelse: 2/27/2021 7:25:11 PM

Kandidat: Arne J. Haugen
Verv: Leder - Hovedstyret (suppleringsvalg - 1 år)
Begrunnelse: Jeg mener at Arne er en god kandidat til ledervervet, da han har lang erfaring med
boxer, samt at han har lang erfaring med både lederverv og andre verv i raseklubber. Samtidig er
han en person som har vært mye utenlands for både å dømme boxer, men også sett hva som finnes
av rasen i utlandet. Det at han også er dommer med interesse for rasen synes jeg også er en god ting.
Men den viktigste av alle tingene er at han ønsker å bidra for klubben og har engasjementet for
rasen, noe som er vesentlig for et lederverv. Spurt og sagt ja.
Innsendt av: Kristin Pedersen
Tidspunkt for innsendelse: 2/27/2021 10:24:00 PM
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Kandidat: Catrine Andersen
Verv: Nestleder - Hovedstyret (2 år)
Begrunnelse: Tror Catrine er en person som vil jobbe godt for rasen og klubben.
Innsendt av: Arne Johan Haugen
Tidspunkt for innsendelse: 2/19/2021 2:27:02 PM

Kandidat: Cathrine Andersen
Verv: Nestleder - Hovedstyret (2 år)
Begrunnelse: Kunnskapsrik og godt oppdatert på helse
Innsendt av: Trine Larsen
Tidspunkt for innsendelse: 2/22/2021 7:45:23 PM

Kandidat: Cathrine Andersen
Verv: Nestleder - Hovedstyret (2 år)
Begrunnelse: Er oppdretter, kjenner boxer miljøet i Norge og europa godt, er i dag redaktør av
boxernytt, stort engasjement for rasen. Tror kandidaten vil kunne gjøre en god jobb for NBK
Innsendt av: Harald Underberg Lie
Tidspunkt for innsendelse: 2/27/2021 7:47:52 PM

Kandidat: Catrine Andersen
Verv: Nestleder - Hovedstyret (2 år)
Begrunnelse: Jeg mener at det brennende engasjementet Catrine har for rasen og utviklingen av den,
er en suveren person å få med i styret i boxerklubben. Samtidig kan/har ho høste mye erfaring fra
sitt virke i landbruket.Ho er virkelig dedikert til rasen.Ho ønsker også å bidra og engasjere seg i
klubben. Samtidig bor ho i Nord Norge, viktig å ha folk i flere deler av Norge. Spurt og sagt ja.
Innsendt av: Kristin Pedersen
Tidspunkt for innsendelse: 2/27/2021 10:24:00 PM
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Kandidat: Kristin Pedersen
Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år)
Begrunnelse: Kristin er meget intressert og engasjert i rasen. Hun er i dag leder i avd Østfold.
Innsendt av: Catrine Andersen
Tidspunkt for innsendelse: 2/18/2021 12:40:10 PM

Kandidat: Kristin Pedersen
Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år)
Begrunnelse: Kristin er veldig engasjert i rasen. Hun er meget aktiv med bruks, og er i dag leder i avd
Østfold.
Innsendt av: Catrine Andersen
Tidspunkt for innsendelse: 2/18/2021 4:48:11 PM

Kandidat: Kristin Pedersen
Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år)
Begrunnelse: Vil gjøre en god jobb i styret, leder i dag Østfold avdelingen.
Innsendt av: Arne Johan Haugen
Tidspunkt for innsendelse: 2/19/2021 2:28:11 PM

Kandidat: Kristin Pedersen
Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år)
Begrunnelse: Kristin er genuint opptatt av rasen og har bred erfaring og kunnskap i forhold til brukssport.
Innsendt av: Trine Larsen
Tidspunkt for innsendelse: 2/22/2021 7:47:38 PM

Kandidat: Kristin Pedersen
Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år)
Begrunnelse: Sitter i dag som leder av NBK avd Østfold, tidligere leder i brukshund rådet i NBK, er
oppdretter, brenner veldig for rasen. Tror kandidaten vil kunne gjøre en god jobb for NBK
Innsendt av: Harald Underberg Lie
Tidspunkt for innsendelse: 2/27/2021 7:52:49 PM
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Kandidat: Harald Underberg Lie
Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år)
Begrunnelse: Harald er veldig aktiv og engasjert i rasen. Deltar mye med hund både i inn- og utland
når det gjelder utstilling og bruks.
Innsendt av: Catrine Andersen
Tidspunkt for innsendelse: 2/18/2021 12:43:09 PM

Kandidat: Harald Underberg Lie
Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år)
Begrunnelse: Han er en erfaren utstiller.
Innsendt av: Trine Larsen
Tidspunkt for innsendelse: 2/22/2021 7:49:32 PM

Kandidat: Harald U. Lie
Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år)
Begrunnelse: Han er engasjert i rasen og har vært mye i utlandet å stilt boxer. Han har sett mye av
rasen i utlandet og gjort seg mye erfaring med boxer. Har tidligere hatt verv i klubber og innen
idretten. Spurt og sagt ja.
Innsendt av: Kristin Pedersen
Tidspunkt for innsendelse: 2/27/2021 10:24:00 PM
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Kandidat: Eirin Elisabeth Johansen
Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år)
Begrunnelse: Sitter i dag i dette vervet og tar gjenvalg. Tror kandidaten vil kunne gjøre en god jobb
for NBK
Innsendt av: Harald Underberg Lie
Tidspunkt for innsendelse: 2/27/2021 7:32:44 PM

Kandidat: Eirin E. Johansen
Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år)
Begrunnelse: Har allerede sittet en periode i styret som vara. Eirin har vært med i mange år i Agder
og har mye kunnskap fra egne og andres boxere. Ho bor i Vest -Agder. Spurt og sagt ja.
Innsendt av: Kristin Pedersen
Tidspunkt for innsendelse: 2/27/2021 10:24:00 PM
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Formalia
Navn: Solveig Strand
Kandidatur: Leder - Hovedstyret (suppleringsvalg - 1 år)
Adresse: Asbjørn Øveråsveg 10A 7036 Trondheim
Telefon og e-post: 97421350 solveigstrand60@gmail.com

Bakgrunn
Litt om meg
Jeg er 60år og bor i Trondheim sammen med boxeren Astrid

Hundeerfaring
Jeg har hatt boxer mer eller mindre sammenhengende i 40år
og har trent aktivt bruks og lydighet med mine to siste boxere.
Har RIK lisens. Oppdretter av 2 kull med boxervalper. Har
Oppdretterskolen til NKK

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb
4år i hovedstyret og 4år i avlsrådet. 10 år i styret i Trøndelagsavdelingen, nå som leder.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Styremedlem i Lerkendal Borettslag, Styremedlem i lydighetskomiteen i Nidaros Brukshundklubb.
Styremedlem i Norsk Boxerklubb Er utdannet spesialpedagog.

Kandidaten er bedt om å peke på 2 arbeidsprioriteringer i Hovedstyret (jfr.
formålsparagrafen i lovene til NBK)
Prioritert oppgave - 1:
Avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet
Beskrivelse: Jeg vil jobbe for å øke kunnskapen om hvordan mentaltester kan brukes aktivt i
avlsarbeidet. Jeg ønsker også at vi arrangerer oppdretterseminarer og at vi fortsetter avlsrådets gode
arbeid.

Prioritert oppgave - 2:
Etisk riktig behandling av hunder
Beskrivelse: Mens raseklubbene før kunne leve sitt eget liv uten mye innblanding fra samfunnet
rundt, er den tiden nå over. Vi må som klubb tåle at det rettes søkelys på oss. Treningsmetoder,
snutelengde, sykdommer, avlsarbeid osv. settes under lupen av dyrevernsorganisasjoner, mattilsyn,
veterinærer og mannen i gata. Klubben må drives på en måte som gjør at vi kan gå i dialog med
kritikere og at vi tar eventuell kritikk på alvor.

Ordet er fritt
Jeg ønsker at vi fortsetter det gode helsearbeidet som vi har hatt de siste årene og at vi fortsatt skal
ha en klubb preget av åpenhet og stor takhøyde.
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Valgkomiteens spørsmål til kandidater til Hovedstyret
Klubbutvikling - Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder?
Den er ingen tvil om at det er viktig med aktiviteter i lokalavdelinger og kontaktområder. Det er en
viktig arena for å møte og rekruterer nye medlemmer. Det hovedstyret kan gjøre for å øke
aktiviteten er å ta vare på sine tillitsvalgte, tilby støtte og hjelp på arrangementer og samle de
tillitsvalgte til den årlige samarbeidskonferansen.

RAS - RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du
må gjøres for å fleste mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av
RAS?
Oppdrettere og hannhundeiere må inviteres til å delta på seminar og oppfordres til uttrykke sine
synspunkter.

Retningslinjer for avl og oppdrett - Det er en positiv trend at flere og flere oppdretter følger
retningslinjene for avl og oppdrett. Hva er dine tanker om for å få flest mulig til å følge dem?
Jeg tenker at retningslinjene som er bygget på kunnskap og fakta vil vinne større og større gehør
ettersom tida går.

HD - Vi ser at HD-utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere,
oppdrettere og Norsk Boxerklubb kan gjøre for å endre den negative utviklingen?
Hd indeks er et viktig hjelpemiddel hvis den brukes riktig. Avkomstgranskning som flytter fokus fra
avlshundenes eget HD resultat over på avkommenes HD resultat er avgjørende. Både når det gjelder
indeks og avkomstgranskning er det viktig at flest mulig valpekjøpere tar rutinerøntgen av sine
boxere. Å formidle viktigheten av HD røntgen tenker jeg er alles ansvar både klubb, oppdrettere og
hannhundeiere.

Boxer og hundesport - Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i
hundesporter?
Synliggjøring av boxeren som brukshund gjennom seminarer og artikler i boxernytt. Oppfordre
lokalavdelingene til å tilby lavterskelaktiviteter som gjør at flere får prøvd seg på ulike sporter i et
trygt miljø.

Utstilling - Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet? Hodeproposjoner,
bevegelser, størrelse, vinkler, mer enn 1/3 hvitt med mer
Utstilling er en viktig arena fordi det samler både boxere og eiere. Oppdrettere og andre kan se
resultatene av de siste års valg av avlsdyr/kombinasjoner. Valg av dommere er en viktig del av
utstillingsarbeidet og må gjøres med klokhet. Vi har en rasestandard som beskriver en funksjonell
boxer, da er det viktig at det dømmes etter rasestandarden slik at vi unngår overtypiske boxere.
Siden vi har boxere med mer enn en tredjedel hvitt som en del av avlsgrunnlaget i rasen vår er det
viktig at disse kan vurderes etter rasestandarden i likhet med de som har mindre hvite tegninger slik
at de kan brukes i avl innenfor de retningslinjene vi har. Det er en selvfølge at ting som påvirker helse
og funksjon teller mer i en bedømmelse enn farge.
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Formalia
Navn: Hege Thommesen Mürer
Kandidatur: Nestleder - Hovedstyret (2 år)
Adresse: Damhaugveien 14, 1352 Kolsås
Telefon og e-post: 92421654, hethomme@online.no

Bakgrunn
Litt om meg
Jeg heter Hege og er 42 år. Jeg bor i Bærum med mannen
min, fire barn, boxeren Pippi og katten Rossi. Jeg har alltid
mange baller i luften og engasjerer meg der det trengs og
liker å lære nye ting. Trives veldig godt med både mennesker og dyr rundt meg.
Jeg har så lenge jeg har levd vært hekta på boxere Jeg vokste opp sammen med storebroren min
boeren Tello. Da jeg flyttet hjemmefra kom omplasseringsboxeren Tilla inn i livet vårt. Så ble det
valp, Oro lærte oss at valp= action. Nå er det Pippi på snart 3 år som er familiens midtpunkt.

Hundeerfaring
Våre boxere er først og fremst familiehunder og det er først med Pippi vi har kastet oss ut i mer enn
hverdagslydighet. Med Pippi trener vi agility, har vært aktive på utstilling og tatt MH test. Jeg har
altså mange års erfaring med rasen og rasens helse opptar meg.

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb
Jeg har ikke tidligere hatt verv i Norsk Boxerklubb, men jeg har lang erfaring med verv i ulike
sammenhenger. Jeg har blant annet i 30 år hatt forskjellige verv i Norsk psoriasis og eksemforbund,
hvorav 10 år som leder av Pef- ung. I dag er jeg leder i Foreldrerådest arbeidsutvalg (FAU)ved barnas
skole.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Som nevnt har jeg lang erfaring innen styrearbeid. Som leder og nestleder av
ungdomsorganisasjonen til Psoriasis og eksemforbundet var jeg også fast i hovedstyret. Her har
gjennomføring av aktiviteter for medlemmer samt et aktivt press på politikere for å få gjennomslag
for våre saker vært i fokus. I Fau er det tett dialog med skolens ledelse og andre foreldre som er i
fokus, høre på innspill begge veier sørge for god dialog.

Kandidaten er bedt om å peke på 2 arbeidsprioriteringer i Hovedstyret (jfr.
formålsparagrafen i lovene til NBK)
Prioritert oppgave - 1:
Avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet
Beskrivelse: Dette er et tema som engasjerer meg og sikkert mange av våre medlemmer. Jeg ønsker
at det skal være et stort fokus avlsarbeidet slik at vi får en god genpol og at vi har åpenhet og
ærlighet om sykdommer som dessverre rammer rasen vår. Å trekke lasset i samme retning, ha fokus
på helse i avl og ha gode statistikker for utviklingen er viktig. Økt informasjon til alle boxereiere kan
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bidra til økt fokus på helse slik at flere helsesjekker hundene sine og også flere hunder kan brukes i
avl.

Prioritert oppgave - 2:
Ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge
Beskrivelse: Hundeloven i Norge er et omstridt tema og selv om en ny hundelov er på vei er det helt
nødvendig at det aktivt arbeides for å sikre hunder og hundeeiere rettigheter. Med en rase som
boxeren vet vi at vi kan havne i situasjoner der dagens regelverk kan gi fatale konsekvenser om i ikke
også de som kan hund blir hørt. Det er derfor viktig at klubben aktivt deltar i høringsrunder og det er
viktig med en saklig debatt. Hund er godt for helsen, men en hund er avhengig av et sunt hundehold.
Det er derfor også viktig at man kan sikre hundens rettigheter til gode levekår.

Ordet er fritt
Jeg stiller til valg for å bidra i klubben som ivaretar verdens beste rase. Jeg ønsker å være med å
holde aktiviteten i klubben oppe og at klubben opprettholder sitt fokus på god og sunn avl. Jeg sitter
ikke inne med all kompentanse på boxeren spesielt, men engasjerer meg og tar til lett til meg
kunnskap og ønsker derfor å være med for å styrke rasen og klubben vår.

Valgkomiteens spørsmål til kandidater til Hovedstyret
Klubbutvikling - Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder?
Å være kontaktperson mellom styret og lokallaget vil være med på å bidra til fortsatt god aktivitet i
mitt lokalområde.

RAS - RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du
må gjøres for å fleste mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av
RAS?
Det er viktig at alle bidrar til å utvikle rasen. Å gi oppdrettere god informasjon om viktigheten av
deres deltakelse på en lettfattet måte og å aktivt kontakte oppdrettere samt være lydhøre for deres
innspill er viktig. Hannhundeierne er et stort potensial, mange vet ikke at vi trenger dem. Å bruke
klubben aktivt til å nå medlemmene er en ting, men vi må kanskje også få tak i dem som ikke er
medlem - bruk av sosiale medier og andre arenaer der man fysisk møtes kan gjøre hannhundeiere
oppmerksomme på deres rolle.

Retningslinjer for avl og oppdrett - Det er en positiv trend at flere og flere oppdretter følger
retningslinjene for avl og oppdrett. Hva er dine tanker om for å få flest mulig til å følge dem?
Fortsett det gode arbeidet. Har klubben allerede sett en positiv utvikling, bruk det som fungerer.

HD - Vi ser at HD-utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere,
oppdrettere og Norsk Boxerklubb kan gjøre for å endre den negative utviklingen?
Her må jeg støtte meg på den kunnskapen som er i klubben. Fortsatt fokus er viktig både med at
hundene helsetestestes også der man ikke selv tenker på avl. Oppdrettere er flinke til å kreve dette i
kontrakter, og må kanskje synliggjøre viktigheten av disse helseundersøkelsene allerede ved første
dialog om kjøp. Klubben har et ansvar for å undersøke hvorfor tallene viser denne trenden.
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Boxer og hundesport - Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i
hundesporter?
Ha arrangementer/treninger der nybegynnerne føler seg velkommen og ivaretatt slik kan vi sår
gleden for hundesporten. Ha god dekning av konkurranser der boxeren stiller i slik at man kan
inspirere. Fokus på at det først og fremst er gøy.

Utstilling - Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet? Hodeproposjoner,
bevegelser, størrelse, vinkler, mer enn 1/3 hvitt med mer
Fokus på å premiere sunne hunder, klubben må ha fokus på å bruke dommere som også har dette
fokuset. Det er flott at vi med å bruke boxere med mer enn 1/3 hvitt i avlsarbeidet øker antall
boxere som kan brukes i avl. Så lenge utstilling fremmer sunne individer er utstilling et uvurdelig
verktøy.
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Formalia
Navn: Eirin Elisabeth Lie-Johansen
Kandidatur: Styremedlem - Hovedstyret (2 år)
Adresse: Ingebjørgsvei 5, 4633 Kristiansand S
Telefon og e-post: +4745280658

Bakgrunn
Litt om meg
Jeg er 58-år og bor i Kr.sand. Jeg bor nå alene med mine 2
boxerjenter, "Livy" (Olivia v.d. Hundestaffel Nord og "Jussi" (G & T Hjertebo's Orlanda), samt en katt
og x antall vaktelhøner. Jeg har hatt hund siden jeg var 11-år, da fikk familien en golden retriever.
Jeg kan ikke tenke meg en tilværelse uten hund, det er blitt en livsstil for meg. Jeg jobber på Nav og
har vært der siden 1984.

Hundeerfaring
Jeg fikk min egen hund da jeg var 16-år, blanding av boxer/rottweiler. Har ellers hatt mellompuddel,
tibetansk spaniel, cavalier king charles spaniel og engelsk cocker spaniel. Jeg fikk min første boxer i
2004, L'ally v d Hundestaffel Nord. Med henne var jeg veldig aktiv i agility-miljøet, vi reiste mye og
deltok i konkurranser rundt om i Norge helt til hun fikk en korsbåndskade 5-år gammel. Jeg har alltid
hatt to hunder samtidig, derfor har det blitt endel. I dag har jeg mine boxere nr. 4 og 5 i rekken. Har
noe erfaring med trening av hund i rundering, spor, lydighet, rally-lp og smeller.

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb
Jeg har vært kontaktperson for Agder siden 2010 og er det fortsatt sammen med Nina Farevåg. Jeg
har et bredt kontakt-nett i byens hundeklubber. Dette har lettet jobben med å arrangere aktiviteter
for boxer-eierne i distriktet.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Jeg har tidligere hatt forskjellige styreverv i en av byens lokale hundeklubber: Kr.sand Hundeklubb,
styremedlem, medlem i klubbens agility-komitee og deltatt i kiosk-komitee. Gjennom samme
arbeidsplass gjennom 36-år, nå nav, har jeg hatt endel verv innen fagforeningen, bl.a. sekretær (før
datamaskinens tid) og kjenner derfor til organisasjonsarbeid.

Kandidaten er bedt om å peke på 2 arbeidsprioriteringer i Hovedstyret (jfr.
formålsparagrafen i lovene til NBK)
Prioritert oppgave - 1:
Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport
Beskrivelse: Ved blant annet ha et lavterskel tilbud når det planlegges aktiviteter.
Da kan en få med hundeeiere som har anskaffet seg hund for å ha en familiehund.
Introdusere forskjellige hunde-aktiviteter når avdelinger og kontaktområder har boxertreff.
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Jeg vil tro at vi er mange som har høsten lærdom om hundetrening gjennom kursing.Jjeg
ville ha brukt kompetansen til klubbens medlemmer når det skal arrangeres aktiviteter.
Planlegge aktiviteter som hele familien kan være med på.

Prioritert oppgave - 2:
Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport
Beskrivelse: Jeg tenker vi kan spre informasjon til hundeeiere gjennom kurs og foredrag på bl.a.
hvordan vi skal forstå de signaler hunden gir til fører og omgivelsene. Dette er grunnleggende
lærdom for at en skal forstå hunden som igjen er en forutsetning i positiv hundetrening.

Ordet er fritt
I første omgang tenker jeg at det er en fordel at styrets sammensetning omfavner flere fylker. Jeg
ønsker å bidra til bedre kommunikasjon. Jeg ønsker å bidra til at klubben fortsetter å bestå i en
positiv form, samt få kunnskap om hvordan en raseklubb drives.
Jeg må ærlig innrømme at jeg er mest interessert i å fremme boxerens bruksegenskaper samt ivareta
førstegangseiere av en boxer.

Valgkomiteens spørsmål til kandidater til Hovedstyret
Klubbutvikling - Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder?
Holde god kontakt med avdelinger/kontaktområder for dermed å kunne utveksle ideer til aktiviteter
på tvers. Høre om det er noe hovedstyret kan bidra med av ideer og måter å organisere aktiviteter
på.

RAS - RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du
må gjøres for å fleste mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av
RAS?
Det er jo å håpe at flere oppdrettere melder sin interesse. Ellers så har jeg ikke noe forslag her.

Retningslinjer for avl og oppdrett - Det er en positiv trend at flere og flere oppdretter følger
retningslinjene for avl og oppdrett. Hva er dine tanker om for å få flest mulig til å følge dem?
En utfordring for oppdrettere er at ikke alle valpekjøpere oppfyller sin del av kontrakten med å foreta
helseundersøkelser på hd og spondylose etc.
Ellers så har jeg ikke noe forslag her.

HD - Vi ser at HD-utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere,
oppdrettere og Norsk Boxerklubb kan gjøre for å endre den negative utviklingen?
Tenker ikke annet enn at en må være nøye med å velge avlsdyr med god HD-status samt gode
helseresultater forøvrig. Oppfordre hannhundeiere til å ta helsetestene på hunden sin og samtidig
gjøre de oppmerksom på at deres hund da kan være egnet som avlshund.
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Boxer og hundesport - Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i
hundesporter?
En mulighet hadde vært å arrangere oppvisning i en hundesport da med boxer som ekvipasje på
klubbens utstillinger. Da hadde vi fått vist frem i praksis hva boxeren kan bruker/trenes opp i. Det
møter jo opp noen førstegangseiere av boxer på utstillinger,

Utstilling - Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet? Hodeproposjoner,
bevegelser, størrelse, vinkler, mer enn 1/3 hvitt med mer
På utstillinger vises resultatet av avlsarbeidet, som er/bør være optimalt til den rasestandarden vi har
i dag. Dette kan være nye/unge boxere som bør vurderes for avl, dvs. dersom helseresultatene er
oppfylt.
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Formalia
Navn: Trine Glorvigen
Kandidatur: Varamedlem - Hovedstyret (1 år)
Adresse: Himfjellvegen 31, 2022 Gjerdrum
Telefon og e-post: 98 80 84 78,
trine@glorvigen.net

Bakgrunn
Litt om meg
Jeg er en ung jente som har boxer, skogsturer og bøker som hovedinteresser. Jeg er i tillegg
advokatfullmektig og koser meg på jobb. På fritiden er jeg veldig glad i å leke og trene med hunden,
lese bøker og gå ulike skogsturer.

Hundeerfaring
Jeg er oppvokst med boxer, og har helt falt for alle aspekter ved boxeren. For min del finnes det
ingen andre raser som kan måle seg med boxeren. De siste årene har jeg forsøkt å lære mest mulig
om boxerens bruksområder i ulike hundesporter og om annen hundetrening, særlig agility. Jeg har
deltatt på flere kurs og treningsgrupper med boxeren, og har særlig de siste årene blitt spesielt
interessert i boxerens helse og mentalitet.

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb
Varamedlem hos Norsk Boxerklubb 2020-2021

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Jeg har noe erfaring med styrearbeid i boxerklubben allerede, da jeg har vært varamedlem 20202021, og jobber som advokatfullmektig med vekt på forretningsjus, familie- og arverett og konkurs.
Jeg kan det juridiske rundt styrearbeid, men har stor interesse for å være med å påvirke retningen
boxerklubben tar, særlig i forhold til boxerens helse og mentalitet, og å vise andre hvilke kvaliteter
boxeren har.

Kandidaten er bedt om å peke på 2 arbeidsprioriteringer i Hovedstyret (jfr.
formålsparagrafen i lovene til NBK)
Prioritert oppgave - 1:
Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport
Beskrivelse: Boxeren er en svært allsidig rase som kan benyttes i de fleste hundesporter. Noe av det
viktigste boxerklubben kan gjøre her er å informere om bruksegenskaper, og fokusere og vise at den
kan brukes til annet enn kun utstilling.
Boxeren er dessuten den perfekte familiehunden.
Jeg tenker at klubben har en viktig jobb å gjøre for å fremme de positive egenskapene til boxeren og
hvilke aktiviteter som kan gjøres med boxeren for andre enn boxereiere. Ved å vise de positive
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egenskapene til boxeren og ufarliggjøre den, vil forhåpentligvis interessen for boxeren øke blant
befolkningen.

Prioritert oppgave - 2:
Avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet
Beskrivelse: Jeg vil sette et større fokus på forebyggende helse og boxerens mentalitet. Slik jeg ser
det er fokuset pr. i dag dessverre i for stor grad påvirket av hundens utseende og avlsarbeidet av
inntjening. Jeg tenker at det er viktigere at mentaliteten er på plass, fremfor utstillingskvalitetene.
Videre er det svært viktig å informere om hvilke forebyggende helsetiltak som kan tas, og hvordan
hundeeiere og oppdrettere kan bidra til eliminering av helseutfordringer.

Ordet er fritt

Valgkomiteens spørsmål til kandidater til Hovedstyret
Klubbutvikling - Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder?
Fremme økt fokus på helse og mentalitet, i tillegg til å arrangere flere kurs rundt ulike hundesporter.

RAS - RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du
må gjøres for å fleste mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av
RAS?
RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du må gjøres for å
få flest mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av RAS?
Informere om fordelene ved å delta, og hvilke konsekvenser det kan ha ved å ikke delta.

Retningslinjer for avl og oppdrett - Det er en positiv trend at flere og flere oppdretter følger
retningslinjene for avl og oppdrett. Hva er dine tanker om for å få flest mulig til å følge dem?
Det viktigste vil være informasjonsarbeid, og å ha økt fokus på mentalitet og helse.

HD - Vi ser at HD-utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere,
oppdrettere og Norsk Boxerklubb kan gjøre for å endre den negative utviklingen?
Det viktigste vil nok være det å være åpen rundt problemet, og la flere av medlemmene kunne
uttrykke sine meninger rundt dette. I tillegg vil det være viktig å ha stort fokus på informasjonsarbeid
knyttet til boxerens helse.

Boxer og hundesport - Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i
hundesporter?
Informasjonsarbeid knyttet til hundesporter, og å vise de allsidige egenskapene til boxeren.

Utstilling - Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet? Hodeproposjoner,
bevegelser, størrelse, vinkler, mer enn 1/3 hvitt med mer
Større fokus på helse fremfor utseende.
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Formalia
Navn: Brigitte Brueland
Kandidatur: Varamedlem - Hovedstyret (1 år)
Adresse: Oklungvegen 71, 3948 Porsgrunn
Telefon og e-post: 97779906, birr_70@hotmail.com

Bakgrunn
Litt om meg
Hei, jeg heter Brigitte, og mange kjenner meg også
som Bir. Bor i Oklungen, Porsgrunn. Er ansatt som
Logistikk operatør i Yara, et av verdens største
mineralgjødsel produsenter. Ved siden av hund,
driver jeg også aktivt med bueskyting.

Hundeerfaring
Vi har i familien mer eller mindre hatt hund i alle år. Vi hadde vår første boxer sent på 60 tallet og
tidlig på 70 tallet i Sør-Afrika. I ca. 27 år har jeg hatt egne hunder. Hadde litt forskellige raser, før jeg i
2008 igjen ble introdusert for boxer. Har for tiden en boxer, Toffee, som bor sammen med meg i
Oklungen.

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb
Sitter i valgkomiteen for lokalavdelingen i Telemark.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Er idag styremedlem i Sandefjord Bueskyttere og sitter i Valgkomiteen for Norsk Boxerklubb avd.
Telemark.
Har tidligere vært leder og nestleder i Grenland Bueskyttere. Vært styremedlem i lokal klubb i
fagforening REC. Vært tillitsvalgt for REC Teknologi & Utvikling. Og har sittet 2 år i Lovutvalget i
Norges Bueskytterforbund.

Kandidaten er bedt om å peke på 2 arbeidsprioriteringer i Hovedstyret (jfr.
formålsparagrafen i lovene til NBK)
Prioritert oppgave - 1:
Avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet
Beskrivelse: Fortsette å avholde seminarer og foredrag med aktuelle temaer. Bruke og dele den
kunnskapen oppdrettere og medlemmer har i dag, og jobbe sammen for rasens beste.

Prioritert oppgave - 2:
Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport
Beskrivelse: Det er gøy å trene boxeren og den kan bruks til alt!
Boxeren er en brukshund som er allsidig og lærevillig. Den trenger en viss form for fysisk og mental
stimuli, både for å få en glad, fornøyd og lykkelig boxer og for å forebygge adferds problemer-
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Oppfordre lokalavd til å arrangere kurs i forskjellige hundesporter. Slik f.eks. avd. Oslo/ Akershus sin
boxerleir, der de har kurs for enhver smak.

Ordet er fritt
Jeg har et ønske om at vi alle vil dra i samme retning for veien videre, slik at vi får friske, sunne og
gamle boxere.

Valgkomiteens spørsmål til kandidater til Hovedstyret
Klubbutvikling - Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder?
Oppfordre lokal avd.til å holde kurs og bruke klubben som en møteplass og arena for å dele
erfaringer og kunnskap, og ha det gøy og soialt med boxeren.

RAS - RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du
må gjøres for å fleste mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av
RAS?
Det må legges til rette for innspill og erfaringer fra oppdrettere og hannhund eiere.

Retningslinjer for avl og oppdrett - Det er en positiv trend at flere og flere oppdretter følger
retningslinjene for avl og oppdrett. Hva er dine tanker om for å få flest mulig til å følge dem?
Fortsette å dekke deler av utgiftene som er i forbindelse med helseundersøkelsene. Fortsette det
gode arbeidet for boxerens helse og fremme verdien av å følge retningslinjene.

HD - Vi ser at HD-utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere,
oppdrettere og Norsk Boxerklubb kan gjøre for å endre den negative utviklingen?
Nå har vi HD indeks . Oppfordre til å bruke den aktivt. Og bruk gjerne også tilgjengelig informasjon fra
feks dogweb, vedrørende HD resultater i nærmeste familie.
Veilede/ være rådgivende i forhold til oppdrettere og hannhund eiere.

Boxer og hundesport - Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i
hundesporter?
Introdusere boxereiere for de forskjellige hundesportene som man kan ta boxeren med på, ved å
holde kurser, opplyse om hundesportene via sosiale medier, eller lage reportasje/ skrive innlegg i
Boxernytt om det. Fokus på å ha det gøy og sosialt.

Utstilling - Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet? Hodeproposjoner,
bevegelser, størrelse, vinkler, mer enn 1/3 hvitt med mer
Det er klart utstilling også er viktig i forhold til avlsarbeidet. Utstilling forteller om boxerens kvaliteter
som utseende, bygning og gemytt. Men forteller selvsagt ikke noe om de helseproblemene som ikke
syntes. Så det må sees i sammenheng med avlsarbeidet. Vi må bruke den kunnskapen vi har i forhold
til arv, genetikk og indeks.
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Formalia
Navn: Arne Johan Haugen
Kandidatur: Leder - Hovedstyret (suppleringsvalg
- 1 år)
Adresse: Arneborgveien 4, 1435 Ås
Telefon og e-post: 92204844
arnejohan.haugen@gmail.com

Bakgrunn
Litt om meg
Innehaver av Head On`s kennel. Bor i Ås, Akershus med kone 2 Boxere og en Mops
Boxer og Mops går fantastisk sammen selv om Mopsen blir løpt fra på tur, de er begge en
Brachycephal rase (kortsnutet) så jeg brenner for riktig avl på begge raser. Vi vil ha sunne og friske
hunder. Jeg sitter i dag som leder av Norsk Mopsklubb og har et år igjen som leder der, men har stor
kapasitet og håndterer greit arbeid i to klubber. Jeg har som sagt sittet som leder av NBK i to
perioder og vet hva jeg går til.

Hundeerfaring
Aktiv utstiller i inn og utland. Jeg er utdannet ringsekretær og eksteriør dommer for Boxer og Mops,
har også elevstatus for andre raser heriblant Schnauzer rasene og Pinscher rasene.

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb
Jeg har tidligere vært aktiv i Norsk Boxerklubb, sittet i styre der som vara og vært leder for Norsk
Boxerklubb i 2 perioder.

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Har stor erfaring med styrearbeid, både i næringsliv, tidligere styremedlem og nestleder i barn og
ungdomsidrett, vara i ATIBOX, vara i hovedstyret til NBK og Leder i NBK i to perioder, leder av Norsk
Mopsklubb, tidligere styremedlem i Autoriserte hundedommeres forening.

Kandidaten er bedt om å peke på 2 arbeidsprioriteringer i Hovedstyret (jfr.
formålsparagrafen i lovene til NBK)
Prioritert oppgave - 1:
Forvaltningen av boxer
Beskrivelse: Forvaltning av rasen Boxer i Norge, ønsker å ha et godt samarbeid med rasens
oppdrettere. At avl foregår for å få til en sunn Boxer, men også at avlen følger standarden for Boxer.
Få til bruksarbeid med Boxer. Samt invitere dommere som har god kunnskap om rasen.

Prioritert oppgave - 2:
Avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet
Beskrivelse: Her må man få til et godt samarbeid med oppdrettere, oppdretterseminar, mm.
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Ordet er fritt
Jeg øsker først å fremst å samle medlemmene i klubben, ha felles mål. Godt samarbeid med
oppdrettere og god kommunikasjon med NKK.

Valgkomiteens spørsmål til kandidater til Hovedstyret
Klubbutvikling - Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder?
Arrangere medlemsmøter enten på nett eller møtes fysisk når dette lar seg gjøre igjen. Ha møter
med lokal og kontaktområder.

RAS - RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du
må gjøres for å fleste mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av
RAS?
Det første man må gjøre er å lytte til oppdrettere og hannhundeiere og forsøke å jobbe i samme
retning for rasen. Få oppdrettere og hannhundeiere til å være med å forme avlsstrategier for å få en
sunn og frisk Boxer som lever i mange år. Deretter jobbe sammen for å forbedre RAS.

Retningslinjer for avl og oppdrett - Det er en positiv trend at flere og flere oppdretter følger
retningslinjene for avl og oppdrett. Hva er dine tanker om for å få flest mulig til å følge dem?
Ha lett forståelige regler og retningslinjer som avlsråd, styret og oppdrettere utformer i samarbeid.

HD - Vi ser at HD-utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere,
oppdrettere og Norsk Boxerklubb kan gjøre for å endre den negative utviklingen?
Fortsette å jobbe og bruke Index som allerede finnes.

Boxer og hundesport - Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i
hundesporter?
Få opp aktivitet i lokal og kontaktområder. Gjøre det gøy å trene sin Boxer.

Utstilling - Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet? Hodeproposjoner,
bevegelser, størrelse, vinkler, mer enn 1/3 hvitt med mer
Les kritikker, de fleste dommere er gode på å skrive kritikker som fremhever positive ting og også
negative ting på hunden. Dette kan brukes som et hjelpemiddel når man skal velge hannhund til sin
tispe.
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Formalia
Navn: Catrine Andersen
Kandidatur: Nestleder - Hovedstyret (2 år)
Adresse: Luktvassveien 879, 8664 Mosjøen
Telefon og e-post: 45465798, catrine-a@hotmail.com

Bakgrunn
Litt om meg
Jeg er trebarnsmor født 1986, driver gård sammen
med min samboer litt utenfor Mosjøen i Nordland
fylke.
Jeg har oppdrett under kennelnavnet Disaronno.
Jeg er lidenskapelig opptatt av rasen, og vil dele mitt engasjement i klubbarbeid.

Hundeerfaring
Har hatt hund siden jeg ble født, flere ulike raser.

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb
Er redaktør i Boxernytt

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Har sittet som leder og nestleder i travlaget her i snart 15 år. Har sittet som leder og medlem i
distriktets valgkomié i nortura.

Kandidaten er bedt om å peke på 2 arbeidsprioriteringer i Hovedstyret (jfr.
formålsparagrafen i lovene til NBK)
Prioritert oppgave - 1:
Avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet
Beskrivelse: Mitt største satsingsområde blir først og fremst å jobbe for et godt samarbeid mellom
klubb og oppdrettere.

Prioritert oppgave - 2:
Forvaltningen av boxer
Beskrivelse:

Ordet er fritt
Jeg ønsker å jobbe på lag for rasen

Valgkomiteens spørsmål til kandidater til Hovedstyret
Klubbutvikling - Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder?
Det vil være styrene i de aktuelle lokal- og kontaktområdene sitt hovedansvar å jobbe for økt
avtivitet i sitt distrikt.

Norsk Boxerklubb

44 av 50

Det viktigste for hovedstyret er informere nye/potensielle medlemmer om mulighetene i sitt
nærområde

RAS - RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du
må gjøres for å fleste mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av
RAS?
Jeg tror at de fleste intresserte bidrar uoppfordret, men uavhengig dette så er det viktig for meg å
kunne ha dialog med de ulike partene, og lytte til de ulike synspunkter. I disse tider har man sett hvor
effektivt det ermed teams-møter o.l, og dette er noe man kanskje kunne hatt mye god nytte av som
samarbeidsplattform i slike saker.

Retningslinjer for avl og oppdrett - Det er en positiv trend at flere og flere oppdretter følger
retningslinjene for avl og oppdrett. Hva er dine tanker om for å få flest mulig til å følge dem?
Samarbeid mellom klubb og oppdrettere er viktig. Tillit og respekt.

HD - Vi ser at HD-utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere,
oppdrettere og Norsk Boxerklubb kan gjøre for å endre den negative utviklingen?
Dette gjelder ikke bare Boxer, men flere raser. Dette er nok ganske kompleks, så jeg har ingen
bestemt mening rundt dette, annet enn at man må være bevisste i sine valg som oppdrettere og
hannhundeiere.

Boxer og hundesport - Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i
hundesporter?
Nbk kan bruke hjemmesiden mer til å fremme de aktive vi har, det er positivt for rasen. Boxeren er
som en potet...kan brukes til alt

Utstilling - Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet? Hodeproposjoner,
bevegelser, størrelse, vinkler, mer enn 1/3 hvitt med mer
Utstilling er for meg først og fremst en bedømmelse av et avlsresultat.

Norsk Boxerklubb

45 av 50

Formalia
Navn: Kristin Pedersen
Kandidatur: Styremedlem - Hovedstyret (2 år)
Adresse: Lierveien 10
Telefon og e-post: 41272147, krpeder4@gmail.com

Bakgrunn
Litt om meg
Aktiv dame på 45 år, bor i Askim. Samboer, 4 hunder og 1 katt. Jobber i et anleggsgartner firma.

Hundeerfaring
Kjøpte min første hund i 1996, schæfer. Har hatt flere ulike hunderaser frem til jeg i 2006 kjøpte min
første boxer fra Sverige. Siden den dagen har det vært boxer som er rasen for meg , selv om jeg
hadde en rottweiler innimellom dette. Fra min første hund til i dag, så har alltid trening vært en
viktig del av min hundeverden. Har trent/konkurrert i lydighet, bruks (NBF) og i det siste årene viet all
min tid til IGP (tidligere IPO) Har også engasjert meg for mentaltester og er utdannet figurant for slike
tester.

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb
Satt en kort periode som leder for brukshundrådet. Sitter nå som leder i lokalavdelingen Østfold

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Har sittet i styret hos Indre Østfold Hundeklubb, som sekretær, medlem, redaktør og kursansvarlig.
Satt i mange år som aktiv medlem i brukshundrådet i Rottweilerklubben, der vi arrangerte alle
brukshund prøver for klubben. Sitter i dag som leder i avd. Østfold. Jobber som anleggsgartnergrøntansvarlig, men pga sykdom er jeg sykmeldt.

Kandidaten er bedt om å peke på 2 arbeidsprioriteringer i Hovedstyret (jfr.
formålsparagrafen i lovene til NBK)
Prioritert oppgave - 1:
Avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet
Beskrivelse: Bidra til et bedre samarbeid med oppdrettere og medlemmer, fremme rasens gode
egenskaper og fokusere på hva kan vi som klubb og oppdrettere kan gjøre sammen i fremtiden.

Prioritert oppgave - 2:
Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport
Beskrivelse: Fortsette å jobbe med aktiviteter i lokale avdelinger, kontaktområder og legge til rette
for mer aktivitet generelt i klubben. Fortsette å hjelpe til der jeg kan med nye medlemmer og
inkludere de i et inkluderende miljø, der alle har vært ny engang. Holde kurser og prøver. Det er et
arbeid som hele veien må bygges sakte men sikkert over tid og som må følges opp.
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Ordet er fritt
Boxeren er rasen jeg ønsker å se i fremtiden, derfor ønsker jeg å bidra for rasen. Det er mye som kan
gjøres og menes, men samarbeid med oppdrettere er en viktig sak for å fortsette raseklubben. Se
muligheter og ikke begrensninger.

Valgkomiteens spørsmål til kandidater til Hovedstyret
Klubbutvikling - Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder?
Fortsette å være aktiv i lokalområdet Østfold, snakke sammen og samarbeide på tvers av områder.
Hjelpe til der det er mulig for å få til aktivitet. Og så tenker jeg at områdene selv også må ha
engasjement og styre sitt område etter sine ønsker.

RAS - RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du
må gjøres for å fleste mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av
RAS?
Invitere og snakke sammen.

Retningslinjer for avl og oppdrett - Det er en positiv trend at flere og flere oppdretter følger
retningslinjene for avl og oppdrett. Hva er dine tanker om for å få flest mulig til å følge dem?
Først må kriteriene for hvilke krav som gjelder, bli formidlet veldig klart på hjemmesiden. Så kan man
prøve med dialog.

HD - Vi ser at HD-utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere,
oppdrettere og Norsk Boxerklubb kan gjøre for å endre den negative utviklingen?
Dette spørsmålet er det ikke et enkelt svar på, så det lar seg ikke svare på her. Det er mange hensyn å
ta med avl av rasen.

Boxer og hundesport - Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i
hundesporter?
Arrangere flere aktiviteter. Og ikke minst opplyse nye valpekjøpere at det finnes lokalavdelinger/
kontaktområder av klubben mange steder i landet.

Utstilling - Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet? Hodeproposjoner,
bevegelser, størrelse, vinkler, mer enn 1/3 hvitt med mer
Utstilling skal i utgangspunktet være et redskap for å evaluere avkom etter en kombinasjon som er
gjort, der også foreldrene har vært på utstilling. Og på utstillinger i Norge er det rasestandarden ( FCI
rasenr:144) som er fasiten.
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fFormalia
Navn: Harald Underberg Lie
Kandidatur: Varamedlem - Hovedstyret (1 år)
Adresse: Lierveien 10, 1814 Askim
Telefon og e-post: 99291922 - hunderlie@gmail.com

Bakgrunn
Litt om meg
Jeg er 55 år, samboer og bosatt i Askim.
Har 2 voksene barn, er ansatt i Askim Mekaniske Verksted som NK Serviceleder.

Hundeerfaring
Fikk min første hund (Schæfer) på slutten av 80 tallet, etter denne hunden hadde jeg en Schæfer til
før jeg var noen år uten hund.
I 2010 kom boxer inn i mitt liv for første gang og etter dette har interessen for boxer eskalert. Vil
påstå at dette nå er blitt en livsstil, har i dag 4 Boxere hjemme. Siden 2012 har jeg reist Europa rund
på utstilling, trening og konkurranser.

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb
Har ikke hatt verv i Norsk Boxerklubb tidligere

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring
Har ikke erfaring med styre arbeid tidligere.
Jeg er i dag NK Serviceleder i en Mekanisk bedrift og har i tidligere jobber vært ansatt som både
servicesjef og service leder

Kandidaten er bedt om å peke på 2 arbeidsprioriteringer i Hovedstyret (jfr.
formålsparagrafen i lovene til NBK)
Prioritert oppgave - 1:
Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport
Beskrivelse: Dele de erfaringer jeg har rundt dette

Prioritert oppgave - 2:
Beskrivelse:

Ordet er fritt
Jeg stiller som kandidat for de jeg brenner for rasen og ønsker og dele den erfaringen jeg har fått i
min tid som Boxer eier
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Valgkomiteens spørsmål til kandidater til Hovedstyret
Klubbutvikling - Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i lokal- og kontaktområder?
RAS - RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du
må gjøres for å fleste mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av
RAS?
Retningslinjer for avl og oppdrett - Det er en positiv trend at flere og flere oppdretter følger
retningslinjene for avl og oppdrett. Hva er dine tanker om for å få flest mulig til å følge dem?
HD - Vi ser at HD-utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere,
oppdrettere og Norsk Boxerklubb kan gjøre for å endre den negative utviklingen?
Boxer og hundesport - Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i
hundesporter?
Utstilling - Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet? Hodeproposjoner,
bevegelser, størrelse, vinkler, mer enn 1/3 hvitt med mer
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Sak 8

Valg av tillitsvalgte
Følgende styreroller står på valg.
Informasjon om valget
2021-2022
Valg av styreleder
Følgende stiller til valg som styreleder:
• Solveig Strand. Innstilt av VK. (Velges for 1 år)
• Arne Johan Haugen. Innstilt av medlemmer. (Velges for 1 år)
Valg av 2 styremedlemmer
Følgende stiller til valg som styremedlemmer:
• Hege Thommesen Mürer (Nestleder). Innstilt av VK. (Velges for 2 år)
• Eirin Johansen. Innstilt av VK. (Velges for 2 år)
• Catrine Andersen (Nestleder). Innstilt av medlemmer. (Velges for 2 år)
• Kristin Pedersen. Innstilt av medlemmer. (Velges for 2 år)
Valg av 2 varamedlemmer
Følgende stiller til valg som varamedlemmer:
• Trine Glorvigen. Innstilt av VK. (Velges for 1 år)
• Brigitte Brueland. Innstilt av VK. (Velges for 1 år)
• Harald Underberg Lie. Innstilt av medlemmer. (Velges for 1 år)
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