
Protokoll til årsmøte 2021 for Norsk Boxerklubb
Organisasjonsnummer: 992040165
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 27. mars kl. 12:00 til 10. april kl. 12:00.

Antall deltagere: 170.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling
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 Snner 
sted. yaksliste, saker og kandidater til valg blir sendt ut 27. mars, 2 uker før årsmøtedato.

ytDrets innstilling

æato for ordinBrt årsmøte ble kunngjort i xoNernDtt nr 2, desember 2020. 

ytDret beklager at revisors beretning ikke er med i innkallingen. æenne vil bli lagt ut så 
snart vi får den fra revisor. 

Merk at personvalgløsningen ikke tillater et eget nestledervalg. (estlederkandidatene 
står derfor under "stDremedlem". æette er markert. 

Vedtak
Forslag til vedtak

Innkallingen til årsmøtet i (orsk xoNerklubb 2020, godkjennes.

Antall stemmer for: 127
Antall stemmer mot: 14
Antall blanke stemmer: 12
Flertallskrav: (ormalt %50)T

2. Inkomne saker
Forslag fra Lrine Garsen, HrD-Lone Cjertås og Ingeborg Colm Varlsson:

Følgende vedtak ønskes endret:

Kedtak på (orsk xoNerklubbs årsmøte 2. april 2016:

(orsk xoNerklubb avvikler dagens rulleringsordning og føringer for dommervalg. 
Olubben går dermed tilbake til at klubbens utstillingsarrangører stilles fritt til å velge 
dommere til sine utstillinger.

æet prioriteres dommere fra FVI land, eventuelt gå ut fra ALIxX/ listen.

GokalavdelingerUkontaktområder som arrangerer utstillinger sender dommerønsker inn 
til @tstillingsrådet - utstillingsradetRnorskboNerklubb.no, på nBrmere gitt dato hvert år

æette begrunnes med bakgrunn i «Ay, der det står som følger: 

 



8FVIstandarden beskriver den ideelle boNeren, @tstilling er den viktigste 
informasjonskilden for både oppdrettere og avlsråd for å danne seg en mening om 
avlsmaterialet %selv om lDdighets- og brukshundresultater indirekte også betDr mDeT. æet 
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
ytDret har ikke tatt stilling i saken. 

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 52
Antall stemmer mot: J6
Antall blanke stemmer: 21
Flertallskrav: (ormalt %50)T

3. Kontingent
3fr lovene skal det hvert år tas stilling til kontingentøkning. Med tanke på at man kan 
forvente en heving fra (OO, anbefaler stDret at kontingenten ikke heves. 

Styrets innstilling
ytDret mener at kontingenten ikke heves. 

Vedtak
ytDret foreslår at kontingenten ikke heves. 

Antall stemmer for: 152
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: (ormalt %50)T

4. Regnskap
Innsendt regnskap vedlagt. ytDret beklager at revisors beretning ikke foreligger, men vil 
bli lagt ut så snart den kommer oss i hende. 

Vedtak
«egnskapet tas til etterretning. 

Antall stemmer for: 117
Antall stemmer mot: J
Antall blanke stemmer: 24
Flertallskrav: (ormalt %50)T

5. Budsjett 2021

 



Vedtak
ytDret foreslår at budsjettet vedtas. 

Antall stemmer for: 120
Antall stemmer mot: J
Antall blanke stemmer: 21
Flertallskrav: (ormalt %50)T

6. Handlingsplan 2021
2021 ligger an til å bli et år som vil ligne på 2020. Ki må belage oss på begrenset aktivitet. 
Ki ønsker derfor å legge fram en begrenset handlingsplan. 

Styrets innstilling
1. ytDret avholder to spesialutstillinger. 

2. ytDret gir ut Sre xoNernDtt. 

ü. ytDret oversender rasekompendiet til standardkomiteen. 

4. ytDret setter i gang et sDstematisk snutemålingsprosjekt. 

5. ytDret avholder samarbeidskonferanse og raseseminar. 

Vedtak
1. ytDret avholder to spesialutstillinger. 

2. ytDret gir ut Sre xoNernDtt. 

ü. ytDret oversender rasekompendiet til standardkomiteen. 

4. ytDret setter i gang et sDstematisk snutemålingsprosjekt. 

5. ytDret avholder samarbeidskonferanse og raseseminar. 

Antall stemmer for: 104
Antall stemmer mot: 24
Antall blanke stemmer: 22
Flertallskrav: (ormalt %50)T

7. Valgkomiteens rapport og innstilling, samt egenpresentasjon. 
Kalgkomiteen har levert sin rapport og sin innstilling. 

Vedtak
«apporten tas til etterretning. æet stemmes over den enkelte kandidat til det enkelte 
verv. 

Antall stemmer for: 12J
Antall stemmer mot: 9
Antall blanke stemmer: 11
Flertallskrav: (ormalt %50)T

 



8. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
ytDreleder: yolveig ytrand. Innstilt av KO. %Kelges for 1 årT
ytDremedlemmer: Cege  Lhommesen MErer %(estlederT. Innstilt av KO. %Kelges for 2 årT, 

irin 3ohansen. Innstilt av KO. %Kelges for 2 årT
Karamedlemmer: Lrine Hlorvigen. Innstilt av KO. %Kelges for 1 årT, xrigitte xrueland. 
Innstilt av KO. %Kelges for 1 årT

 


