
Styreseminar NBK 15. - 16. januar 2022 Teams  

Til stede: Hege Thommesen, Tone Robertsen, Trine 

Glorvigen og Eirin Lie-Johansen. Gro Tingelstad kom 

inn kl. 11:00 (lørdagen) og Line Orlund kom inn kl. 

12:00 (lørdagen)  

Sak 1/22 Søknad om støtte til Vestfold Søknad om dekning av utdanning 

av instruktør hos NBK Vestfold. Instruktør-utdanning kan dekkes via 

Kompetansefondet. Styret syntes dette er positivt å få henvendelse på, 

men ønsker litt mer detaljer i søknaden. Vi ber Vestfold sende inn en 

søknad og fortelle hvilken Instruktør-utdanning dette gjelder, navn på 

arrangør, kursavgift samt hvem søknaden gjelder for.  

Sak 3/22 Årsmøtet Styret jobbet med en oversikt på hva som skal med i 

årsmøte-dokumentene med hjelp av Line Orlund. Oppgaver ble fordelt og 

jobbes videre med av hvert enkelt styremedlem.  

Sak 4/22 Regnskap for 2021 og Budsjett for 2022 Gro informerte om at 

regnskapet for 2021 var godkjent av revisor. Hun la frem regnskapet for 

2021 som ble godkjent av alle i styret. I løpet av møtet ble det satt opp 

budsjett for 2022 i samarbeid med kasserer og styret.  

Sak 5/22 Boxerkalenderen for 2022 Tone informerte om at så godt som 

alle kalenderne nå er solgt.  

Sak 6/22 Boxernytt Det er ønskelig å styrke redaksjonen med flere krefter 

og Kristin Rosøy, Kirkham har tilbudt seg å bidra med Boxernytt. 

Redaksjonen har stilt seg positiv, Kristin er forespurt og takket ja til å 

bidra. Det er kjøpt inn et layout-program som redaksjonen i Boxernytt skal 

benytte for layout og redigering av bladet siden Diego, som har gjort 

denne jobben tidligere har sluttet. Det vil bli sendt en påskjønnelse til 

Diego for godt utført arbeid som layout-ansvarlig av Boxernytt gjennom 

flere år.  

Sak 7/22 Valpepakker Styret tar opp til vurdering om innholdet skal 

endres/oppdateres. Gry-Tone Hjertås har tilbudt seg å sende ut pakkene, 

det setter styret pris på og har takket ja til.  
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Sak 8/22 Utstillingen i februar 2022 Styret avventer Utstillingsrådets 

anbefaling, som vil komme rett over helgen, om det er forsvarlig å 

arrangere utstillingen med tanke på regjeringens covid-retningslinjer. Om 

utfallet blir at utstillingene ikke utsettes/avlyses har styret vedtatt at vi 

dekker NKKs andel av påmeldingsavgiften og gir full refusjon av 

deltakeravgiften om vi likevel må avlyse.  

Sak 9/22 Mottatt brev fra NKK, vedrørende et høringsforslag om endring 

i innavlskoeffisienten. Klubben har svarfrist til mars måned 2022. Brevet 

legges ut på klubbens hjemmeside. Neste styremøte er satt til 9. februar 

2022  

Sak 10/22 snutemålingsprosjektet: Hva er status på utarbeidelse av selve 

instrumentet, Line er på saken. Vi vil utarbeide fremdriftsplan på neste 

styremøte.  

Sak 11/22 Valpeformidler: Vi trenger en valpeformidler til, og vi vil 

utarbeide en annonse for publisering.  


