Styremøte 24. april 2022
Tilstede: Line, Hege, Tone, Trine L, Arne, Ingeborg og Trine G.
Faste poster:
A)
Godkjenning av saksliste. Godkjent.
B)

Medlemsutvikling - rask gjennomgang av klubbadmin (NKK).

C)

Økonomi – Økonomien i klubben har forbedringspotensiale og det skal jobbes med
inntekstgivende aktiviteter, som utstillinger, verving av medlemmer, annonser og
sponsoravtaler. Prosjekter med øremerkede midler vil fortsette, som for eksempel
Tannsysteprosjektet.
Innkommet post. Arne etterlyste post i forbindelse med Atibox, Hege hadde fått noe på
mail og videresendte dette.

d)

Vedtakssak(er):
Sak 1
Boxernytt nr. 2/2022
Anulering av kontrakten mellom redaktør Catrine Andersen og NBK.
Enstemmig vedtatt anulert. (også ønske fra redaktøren).
-

Protokoll fra Årsmøtet:
Protokollen må korrigeres og sendes til ny godkjenning.

-

Påminnelse om Årsvinnerutstillingen
Tine L. order annonse til BN

-

Invitasjoner til utstillinger og arangementer som klubben (herunder lokalområder og
kontaktområder) arrangerer i perioden mai – september

-

Invitasjon til raseseminar og samarbeidskonferansen
Dato for samarbeidskonferansen er satt til 22-23 oktober 2022
Rase seminar kommer: tilbake til dette.

-

NKK Avlsrådkurs - Hva skjedde med innbydelsen til dette? Hege sjekker alle mailer.

Sak 2

Verv, råd og utvalg
Det nye Brukshundrådet består av:
Leder:
Kristin Pedersen
Medlem:
Trine Glorvigen
Medlem:
Gry-Tone Hjertås
Medlem:
Ine Furulund (Trer allikevell ikke ikke inn som medlem)
Medlem:
Charlotte Fürst
Medlem:
Hege Charlotte Dahlberg

Det nye Utstillingsrådet består av:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Trine Larsen
Ingeborg Holm Carlsson
Harald Underberg Lie
Tore Halvorsen
Gøkhan Ceylan

Det nye Avelsrådet består av:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Line Orlund (fungerer inntil videre)
Kristin Halle – Veterinær
Eli Mette Eikrem
Linda Acay
Hege Thommesen
Ikke avklart

Sponsoransvarlig:
Ingeborg Holm Carlsson
Ikke avklart
Materialforvalter:
Tone Robertsen
Sak 3

Oppfølging av vedtak fra årsmøtet
a) Kjøpehund.no – Arne jobber med kontakt med NKK, fortsetter dette

Sak 4

Samarbeidskonferanse – Dato settes til 22-23 oktober, Hege forhandler og bestiller
hotell og konferanserom.
Vi inviterer Kristin Halle og Frode Lingås til å holde foredrag og orientere oss om
resultatene av forskningen NBK har bidratt med midler til.

Sak 5

Deltakelse på Oslo Dog Show 18-20 november. Tone melder på. Trine L. sjekker om det
er mulig å låne plass til å holde en rasespesial en av dagene. Vi diskuterte aktuelle
dommere.

Sak 6

Anskaffelse av Teams via NKK.
Vi skaffer teams, estimert årspris er ca 3000,-

Sak 7

Utstillinger:
Ingeborg setter opp skjema over alt som skal gjøres før, under og etter
dobbelteltutstillingen i juni. Oppgaver fordeles i god tid og i samarbeid med avdeling
Østfold.
Trine L. kaller inn det nye utstillingsrådet så fort som mulig, oppdaterer om planer

for i år og starter planlegging av neste års utstillinger.
Sak 8

Rasekompendiet/Dommerkompendiet:
Arne snakker med NKK om nødvendigheten av 2 kompendier, kan de slås sammen
til ett? Line kontakter standardkommiteen for å diskutere hvilke muligheter vi har.

Sak 9

Samarbeidskonferanse – dato:
Se sak 4

Sak 10

Nytt fra lokalavdelinger og kontaktområder:
De ønsker seg en liste over instruktører som “kan” Boxer. Dette ordner
brukshundrådet med.

Kontaktområde Hedmerk/Oppland ønsker Vipps til Lom utstillingen, vi jobber med dette. De kan
eventuelt låne hovedstyrets vipps, så vil vi overføre til Hedmark/Oppland etter utstillingen.
Rogaland ønsker at styret tar en prat med Boxerklubben på Vestlandet (en gruppe på facebook) i
forhold til navnbruk. De mener at navnet er for likt NBK sitt. Det tar fokuset bort fra
kontaktområdet. Line kontakter Havstein som er eier av gruppen.

Diskusjonssak(er): Hva er viktig for oss som medlem i styret? Er det noe vi ønsker å få til, endre
eller forbedre?
Denne saken ble flyttet til neste møte.

Orienteringssak(er): Momskompensasjon.
Eventuelt:
Atibox: Bør ha dommerseminar i regi av klubben i samarbeid med DUK?
Doppler: Få oversikt over hvem som er godkjente nå, undersøke hvordan doppler påvirkes av
løpetid. Vi tar med innspill ang lytting/doppler til neste møte
Styret er gjort kjent med at det er satt opp foredrag om det nye rasekompendiet i forbindelse med
utstillingene i Lom. Styret v/Line tar kontakt med Hedmark/Oppland og foredragsholder for å få
klarhet i hva dette dreier seg om. Rasekompendiet er foreløpig ikke er godkjent av styret. Det kan
følgelig ikke holdes foredrag om dette av eksterne.

