Styremøte mandag 6. desember 2021 Digitalt.
1.Bekymringsbrev til NKK og Mattilsynet
Avlsrådets forslag til brev Mattilsynet og NKK ble godkjent av alle i styret. Leder
signerer brevet i tillegg til avlsrådet.
2. Boxerkalenderen
Det er hittil solgt 83 stk. Vi må alle "mase" litt i fb gruppene.
3. Boxernytt
Bladet er noe forsinket. Når vi får det til gjennomlesing må vi være raske med å gi
tilbakemelding.
4. Raseseminar
Avlsrådet ønsker et budsjett til raseseminaret som skal være 5.-6. februar 2022
Stipulert budsjett ble foreslått til kr. 30.000
I og med at det ikke er satt av penger i nåværende budsjett fra tidligere styre, har
styret mottatt forslag om å bruke kompetansefondet til raseseminaret. Styret vil
undersøke dette nærmere, samt hvor mye som er innestående på
kompetansefondet. Styret diskuterte hvilken form raseseminaret skulle avholdes i.
Det er p.t. usikkert om det kan avholdes fysisk eller om det må avholdes digitalt.
Styret avventer derfor noe med formen på raseseminaret, men har planer om at
det i alle tilfeller arrangeres digitalt, muligens i tillegg til fysisk. Styret diskuterte
også hvorvidt man ved digitalt raseseminar skal ta en påmeldsavgift eller ikke, og
hvor mye foredragsholderne skal ha motta i honorar. Det ble ikke tatt beslutning på
dette møtet.
5. Årsmøte 2022
Papirene skal ut til medlemmene 6 uker før årsmøte.
Styreseminar er tidligere satt opp helgen 15. - 16. januar 2022
- da er det årsmøte 2022 som står på timeplanen
- skrive årsberetning
- eventuelle saker som skal opp på årsmøte
- regnskapet for 2021 må være ferdig slik at det kan settes opp et budsjett for
2022
6. Atibox
Brodahl stilte som representant for NBK. Vi får litt oppdatering av ham. Vi hører
med ham om han kan være vår faste representant der.
7. Brev fra avlsrådet
Avlsrådet har sendt et brev til styret som de ønsker tilbakemelding på. Ettersom
alle medlemmer i styret ikke hadde sett brevet før møtet, ble det besluttet at
styrets medlemmer i etterkant skulle lese gjennom brevet, og at styret så skulle
diskutere saken og komme med en tilbakemelding

8. Diverse
- Hvordan får vi penger inn på Helsefondet? Det ble nevnt at noen donerer penger,
deriblant avd. Oslo/Akershus.
- Det ble diskutert regnskap i forbindelse med utstillinger som hovedstyret
arrangerer sammen med en annen avdeling. Det fremkom da at overskuddet skal
deles 50/50.
Regnskapet for Vestby utstillingen og utstillingen hos avd. Østfold er blitt
sammenblandet, men er korrigert.
- Line har bedt oss revurdere om vi kan støtte dommerkonferanse som skal
avholdes i 2022. Vi vurderte at det ikke var rom for å støtte konferansen så lenge vi
ikke har overskudd i regnskapet.
- Utstillingsrådet spør om noen fra hovedstyret kommer på utstillingen 12. - 13.
februar 2022 som Oslo/Akershus og hovedstyret skal arrangere. Hovedstyret
har utstillingen på søndagen 13.
* Det er kommet et brev fra NKK som er sendt ut på høring om avl og strategi for
fremtidig avl av rasen. Svarfrist er i mars 2022.
* Vi har mottatt et brev fra NKK hvor de ønsker forslag til kandidater til et råd de
har opprettet for kortsnutede raser. Svarfrist er 010122. Vi foreslår kandidater vi
mener er aktuelle på fb gruppa vår som så blir forespurt før vi sender forslag til
NKK.

