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Digitalt ekstraordinært 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:
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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.

Saker til behandling

1. Valg av valgkomite

2. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,

Styret i Norsk Boxerklubb
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Sak 1

Valg av valgkomite

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

På grunn av årsmøteløsningen må valgkomiteen velges i et separat valg. 

Forslag til vedtak 

Styret har ikke tatt stilling i saken. 

Vedlegg

1. Valgkomiteens innstilling valgkomiteen. .pdf

2. Medlemmenes innstilling til valgkomiteen.pdf

3. Eli-Mette Megard Eikrem - kandidat leder valgkomiteen.pdf

4. Jane vereng - kandidat medlem valgkomiteen.pdf

5. HedvigFærø.- kandidat varamedlem valgkomiteen.pdf

6. Per Frey - kandidat medlem valgkomiteen.pdf
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Eli-Mette Megard Eikrem - Kandidatur: Leder - Valgkomité (2 år) 

 

Eli-Mette har vært aktiv som medlem av avlsrådet gjennom mange år. Hun har et brennende 

engasjement for rasen, og før koronaen var hun stadig å finne på Atibox og Norsk 

Boxerklubbs spesialutstillinger.  

 

Eli-Mette er et vandrende oppslagsverk i “hvem er hvem” i boxerverdenen, og vi tror hun vil 

være et glimrende valg som leder av Valgkomiteen. 

 

 

Jane Øvereng - Kandidatur: Medlem - Valgkomité (2 år) 

Jane har vært aktiv i Boxermiljøet i mange år og har et stort nettverk. Hun er arbeidsom og 

engasjert, og setter seg milepæler som gjennomføres. Hun er de hvite boxernes 

ambassadør. Jane vil uten tvil gjøre en solid og god jobb for valgkomiteen og finne gode 

aktuelle kandidater.  

Jane fikk sin første boxer i 2004, og i 2018 startet hun kennelen MossBox sammen med sin 

søster, og de har hatt 2 kull. 

 

 

Hedvig Færø-Lunde - Kandidatur: Varamedlem - Valgkomité (1 år) 

Hedvig er ei typisk ekstrovert, positiv og glad person som sier det ho mener. Hedvig er 

styremedlem i kontaktområde Vestfold samt med i aktivitetskomiteen, og er flink til å ta 

initiativ til aktiviteter i klubben. 

 

Hedvig har nylig blitt medlemskontakt for Norsk Boxerklubb.  
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Kandidat: Per Frey 

Verv: Medlem - Valgkomité (2 år) 

Begrunnelse: Per er meget engasjert i rasen. Han har lang fartstid i klubben og har innehatt flere verv 

og har mye erfaring. Per kjenner de aller fleste i miljøet og det har stor betydning som medlem i en 

valgkomité 

Innsendt av: Catrine Andersen 

Tidspunkt for innsendelse: 2/18/2021 8:18:08 PM 

 

Kandidat: Per Frey 

Verv: Medlem - Valgkomité (2 år) 

Begrunnelse: Per kjenner mange av Boxerklubbens medlemmer og vil gjøre en god jobb her. 

Innsendt av: Arne Johan Haugen 

Tidspunkt for innsendelse: 2/19/2021 2:31:33 PM 

 

Kandidat: Per Frey 

Verv: Medlem - Valgkomité (2 år) 

Begrunnelse: . 

Innsendt av: Trine Larsen 

Tidspunkt for innsendelse: 2/22/2021 8:02:11 PM 

 

Kandidat: Per Frey 

Verv: Medlem - Valgkomité (2 år) 

Begrunnelse: Lang erfaring som boxer oppdretter, tidligere erfaring fra valgkomitéen i NBK, lang 

erfaring i boxer miljøet i Norge og europa. Tror kandidaten vil kunne gjøre en god jobb for NBK 

Innsendt av: Harald Underberg Lie 

Tidspunkt for innsendelse: 2/27/2021 7:29:48 PM 

 

Kandidat: Per Frey 

Verv: Medlem - Valgkomité (2 år) 

Begrunnelse: Per er et levende leksikon når det kommer til rasen og historikk, opplevelser og 

statistikk., reiser og bekjentskap både i innland og utland. Han er opptatt av rasen og hvilken utvikling 

den er i. Han har kjennskap til mange rundt om i landet. Spurt og sagt ja. 

Innsendt av: Kristin Pedersen 

Tidspunkt for innsendelse: 

4 av 10Norsk Boxerklubb



 

5 av 10Norsk Boxerklubb



Formalia 
Navn: Eli-Mette Megard Eikrem 

Kandidatur: Leder - Valgkomité (2 år) 

Adresse: Bekkevollvegen 5, 6412 Molde 

Telefon og e-post: 90657360, 

elimetteeikrem@hotmail.no 

 

Bakgrunn 

Litt om meg 
Jeg bor i Molde der jeg er født og oppvokst. Etter videregående skole, ble det ett år på folkehøgskole 

i Elverum, deretter noen år i Oslo der jeg gikk siviløkonomstudiet ved Bedriftsøkonomisk Institutt. 

Flyttet senere tilbake til Molde. Bodde i Hamar i sju år fra senhøsten 1989. Har siden 2004 vært 

ansatt i Utdanningsdirektoratet der jeg jobber i avdelingen for tilskuddsforvaltning. 

Jeg har mange interesseområder, bl.a. hagearbeid, strikking, musikk, fotball/idrett, språk, friluftsliv 

og liker å utfordre meg selv på nye områder. 

Hundeerfaring 
Familien fikk sin første hund i 2004 etter at vår datter, som da var 17 år, lenge hadde ønsket seg en 

boxer. På grunn av liten erfaring med hund, var jeg skeptisk. Denne ble imidlertid raskt snudd til 

engasjement etter at Chance kom hjem til oss. Han og jeg deltok på valpekurs i den lokale 

hundeklubben, senere på diverse andre kurs. Interessen for utstilling ble vekket etter et valpeshow 

der han ble best i rasen og nr. 2 i gruppen. Senere deltok vi på utstillinger mange steder i Norge, og 

han ble utstillingschampion. Siden 2014 har vi hatt vår andre boxer, Miller, som også er champion. 

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Har tidligere vært kontaktperson for NBK i kontaktområde Møre og Romsdal, senere for Nordmøre 

og Romsdal. 

Fra 2010 til 2016 var jeg medlem av Avlsrådet med særlig ansvar for å systematisere helseresultater 

og kunngjøre disse i Boxernytt og i tillegg utarbeide statistikk. 

 

Relevant informasjon for kandidatur til Valgkomiteen 

Erfaring relevant for valgkomité arbeid 
Har ingen erfaring fra valgkomité-arbeid. Har erfaring fra verv som kasserer i fagforening (4 år i Norsk 

Tjenestmannslag - Utdanningsdirektoratet), i Romsdal Hundeklubb og Molde Damekor. Liker å omgås 

ulike typer mennesker og skape et godt samarbeidsklima for å oppnå resultater. Kjenner mange i 

boxermiljøet etter å ha deltatt på mange årsmøter, faglige samlinger og deltatt eller vært til stede på 

mange utstillinger i Norge og utlandet (Atibox). 

Hva ønsker du å oppnå i valgkomiteen? 
Ønsker å videreføre det gode arbeidet som nåværende valgkomité har lagt ned for å rekruttere nye 

medlemmer til verv i klubben i tillegg til dem som fortsatt ønsker å bidra. 
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Formalia 
Navn: Jane Øvereng 

Kandidatur: Medlem - Valgkomité (2 år) 

Adresse: Tyttebærstien 55 

Telefon og e-post: 93232070, 

janeovereng@hotmail.com 

 

Bakgrunn 

Litt om meg 
Jeg er en aktiv og sosial 43 åring som bor i Moss, er aktiv ponni-mamma til to døtre og Boxer er min 

store lidenskap og hobby. Driver Kennel MossBox med min søster Hege, er enten i skog og mark med 

hundene, på en eller annen utstilling eller på et kurs eller trening med hund. 

Hundeerfaring 
Hatt Boxer siden 2004 

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Vært styremedlem for NBK avd Østfoldog har sittet i utstillingsrådet for hovedklubben 

 

Relevant informasjon for kandidatur til Valgkomiteen 

Erfaring relevant for valgkomité arbeid 
Jeg har sittet i mange ulike verv i organisasjoner,  jobber som interiørkonsulent og kjøkkenselger og 

sittet i ledelsen i firma, utdannet markedsøkonom og er samfunnsinteressert. Men den viktigste 

erfaringen jeg har hatt er min livserfaring. Jeg er engasjert i det jeg driver med, har en stå på vilje og 

liker å se resultater. Jeg er positiv og blid, har forståelse for andre og er en lagspiller, har egne 

meninger og er trygg nok i mitt eget skinn at jeg tør å stå opp for det jeg mener. 

Hva ønsker du å oppnå i valgkomiteen? 
Jeg ønsker å skape et engasjement blant medlemmene og finne personer av ulik bakgrunn med 

forskjellig kunnskap og interessefelt, men som har et felles mål og det er å jobbe sammen for rasen 

vår. 
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Formalia 
Navn: Hedvig Færø 

Kandidatur: Varamedlem - Valgkomité (1 år) 

Adresse: Sønsetveien 17, 3158 Andebu 

Telefon og e-post: 99045151, hedvigfrl@gmail.com 

 

Bakgrunn 

Litt om meg 
51 år. Selvstendig næringsdrivende. 

Hundeerfaring 
Fikk vår 5 Boxer 12 mars, har hatt boxere siden tidlig 2000. Vokst opp med Golden retrivere. 

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Sitter i styret for kontaktområde Vestfold og i aktivitetskomiteen. 

 

Relevant informasjon for kandidatur til Valgkomiteen 

Erfaring relevant for valgkomité arbeid 
Skravler med mange, og selv om man ikke nødvendigvis kjenner mange, så er det mange jeg har 

kontakt med. 

Har også startet som medlemskontakt for klubben og har kommet i kontakt med en del ressurser i 

klubben. 

Hva ønsker du å oppnå i valgkomiteen? 
Finne og få valgt inn de beste menneskene for rasen vår. 
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Formalia 
Navn: Per Frey 

Kandidatur: Medlem - Valgkomité (2 år) 

Adresse: Hånesveien 21 

Telefon og e-post: +4795796504 - 

per@kvadraten.net 

 

Bakgrunn 

Litt om meg 
Er 73 år, pensjonist og bor i Kristiansand. 

Utdannet elektromontør, elektroingeniør og elektroinstallatør. Mange års erfaring innen ledelse og 

styrearbeid. Har vært amatørmusiker i mer enn 30 år (Tåsen skolekorps, Sinsen ungdomskorps, 

Rælingen Musikklag og Rælingen storband). Har vært dirigent og instruktør for Fjerdingby og Flateby 

skolekorps. Har musikkutdannelse fra Musikkonservatoriet i Oslo 

Hundeerfaring 
Medlem i Norsk Boxerklubb i 27 år, og drevet oppdrett av boxer sammen med min samboer Reidun 

Grätz under kennelnavn KVADRATEN siden 1998. Har oppdrettet 21 kull, og brukt utenlandske 

hannhunder i 15 av kullene (Danske, Tyske, Nederlandske, Engelske, Franske og Italienske) for å få 

inn nye blodslinjer og sterk mentalitet i den norske populasjonen. Hundene vi har brukt har alle hatt 

svært god helse og bestått strenge mentaltester (IPO 1, 2 og 3). Jeg har vært aktiv innen boxermiljøet 

rundt om i Europa siden 1995. I 2008 ble jeg tildelt Tysk Boxerklubbs ærespris i sølv for mitt arbeid 

for rasen. 

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Avlsrådet i 6 år, Valgkomiteen i 2 perioder (til sammen i 7 år), medlemskontakt i 5 år. Sammen med 

Knut Brodal utarbeidet vi de nye lovene i Norsk Boxerklubb som ble godkjent på årsmøtet i 2012. Jeg 

har gjennom en årrekke vært engasjert i arrangementer i kontaktområdet Agder. 

 

Relevant informasjon for kandidatur til Valgkomiteen 

Erfaring relevant for valgkomité arbeid 

Se hva jeg skrev under "Hundeerfaring" og "Tidligere engasjement i Norsk Boxerklubb" 

Hva ønsker du å oppnå i valgkomiteen? 
Foreslå dyktige medlemmer som kan styrke både rasen og klubben. 
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Sak 2

Valg av tillitsvalgte

Følgende styreroller står på valg.

Informasjon om valget

2021-2022

Valg av styreleder

Følgende stiller til valg som styreleder:

 •  Eli Mette Eikrem. Innstilt av VK. 

Valg av styremedlem

Følgende stiller til valg som styremedlem:

 •  Jane Øvereng. Innstilt av VK. 

 •  Per  Frey. Innstilt av medlemmer. 

Valg av varamedlem

Følgende stiller til valg som varamedlem:

 •  Hedvig Færø-Lunde. Innstilt av VK. 
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