
Styreseminar 7-9. mai 2021 Horten 
 

Deltagere: Solveig Strand, Hege Thommesen, Eirin Johansen, Tone 

Robertsen, Birgit Løkken, Brigitte Brueland 

 

Vedtakssaker siden forrige styremøte: 

Endringer i krav om utstillingsresultat i retningslinjene: 
 
4. Midlertidig tillegg som opphører når det igjen er mulig å reise og delta på utstillinger; 
På grunn av pandemien er det for mange vanskelig eller umulig å få deltatt på utstilling med 
hunden før den brukes i avl. Når det ikke er mulig å få deltatt på offisiell utstilling, kan et 
utstillingsresultat erstattes av en dommeruttalelse fra en dommer autorisert for boxer. 
(vedtak fra forrige styremøte-ny formulering) 
 
5. Varig tillegg: 
For hunder som er lovlig kupert i hjemlandet og importert til et land med kuperingsforbud 
som gjør at hunden ikke kan få et utstillingsresultat, faller krav om utstillingsresultat bort. 
 
6. Bestille snutemålingsinstrument til distribusjon til lokalavdelinger og ha for salg til 

medlemmer. 

7.  Vi vedtok at vi skal slutte å publisere kull som ikke følger retningslinjene. 

Diskusjoner og vedtak på styreseminatet; 

 Vi planlegger at det skal avholdes raseseminar 18-19. sep. og samarbeidskonferanse 22-24. 

okt. 

Vi diskuterte hvordan styret skal jobbe og satte opp en møteplan. Facebook gruppa blir 

fortsatt viktig, og møtene blir en blanding av teams møter og fysiske møter (hvis dette er 

mulig). Vi har planlagt at styremedlemmer skal delta på alle utstillingene og andre 

arrangementer i klubbens regi. Vi håper vi får dekket alle. Underskrevet taushetserklæring. 

Gikk igjennom tilganger til mail, medlemslister og Facebook grupper. Godkjente bankkort til 

leder. Vi bestemte at vi skulle gå igjennom de siste års årsmøtevedtak og publisere dem på 

hjemmesida.  Skal også gå igjennom de siste års styrevedtak og sikre at de har blitt 

gjennomført. 

Vi gir Line Orlund fornyet tillit som vår representant i RFA. 

Brigitte Brueland blir kontaktperson til lokalavdelingene. Eirin Johansen blir kontaktperson til 

webredaktør. 

Utstillingsrådet har bestilt fotograf til årsvinner, styret godkjenner dette. 

8. Vi vedtar at vi fortsetter med støtte til dopplerundersøkelse av hunder som skal brukes i 

avl; Oppdrettere, eller eier av en boxer som er planlagt brukt i avl kan få tilbake halve 
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kostnaden av undersøkelsen inntil kr 1.700. Det er en forutsetning at hundens eier er 

medlem av Norsk Boxerklubb. Støtten videreføres ut året. 

9. Vi vedtar at støtten til re-røntgen av spondylose videreføres ut året og at den skal være på 

1500kr. 

Boxeren må være minst 24 måneder gammel OG det skal være minst 12 måneder siden 
 1. røntgen. Hunden skal være yngre enn 9 år på tidspunktet for røntgen. Det er en 
forutsetning at hundens eier er medlem av Norsk Boxerklubb. 
Logo Vi diskuterte lenge hva vi skulle gjøre med den justerte logoen. Vi ble enige om at vi 

lager en årsmøtesak om dette. Da vil vi legge fram flere logoer til avstemming, også 

alternativer med naturlige ører. Solveig Strand innhenter prisoverslag på dette. 

Vi diskuterte også Boxernytt og reklameinnhold uten å konkludere. 

BSI. Vi vil legge vekt på å få alle dommere på våre utstillinger til å fylle ut bsi rapportene. 

Diskuterte om vi skulle sette ned en egen bsi gruppe. Tar dette opp igjen i slutten av 

utstillingssesongen og skal også skrive en rapport fra de innkomne rapportene. Viktig med en 

samlet evaluering. 

Medlem har tatt kontakt med ønske om å avholde utstilling i Lom neste sommer. Styret er positive til 

dette. 

Styrets møteplan; 18.06, 24.08, 17.09, 22.10 og 15-16.01.2022 

 


