
 

Referat Styremøte 4. mai 2022 
 

Tilstede: Line, Hege, Tone, Trine G., Trine L, Arne og Ingeborg 

Faste poster: 

A) Godkjenning av saksliste - Godkjent 

B) Medlemsutvikling 

Det er nå 625 betaliende medlemmer i klubben. Det er kommet inn 273 950 kroner. 

Vi mangler 55 medlemmer for å nå budsjett. – tatt til orientering 

C) Økonomi – Samme som før 

D) Post 

 - BSI skjema fra 2021 → utstillingsrådet – Line videresender til utstillingsrådet som 

igjen sender til rette vedkommende.  

 

Bekreftelse av saker diskutert siden forrige møte: 

 

Vedtakssak(er): 

Sak 1 - Atibox  

- Generell informasjon om Atibox 

- Saker til generalforsamlingen i år, Arne informerer om sakene som skal opp og han 

stiller som kandidat til presedentvervet. Tyskland forteller at det er kaos i forhold 

til nytt utstillingsreglement, ingen utstillinger blir godkjent før etter de er avholdt. I 

år er Jahressieger blitt en oppvarmingsutstilling til Wubox dette er uheldig og De 

håpet Norge skulle få presidenten så det kunne bli et bedre samarbeid mellom 

Atibox og Wubox.   

 Portugal ønsker å få med andre raser i Atibox.  

  

Sak 2 - Nyreprosjektet 

- Avsatte midler til NMBU – overføring 

Frode Lingaas ønsker 100.000,- overført til forskningsarbeidet. Klubben har 

180.000,- avsatt til dette. Vi ber om tilbakemelding på hva pengene skal brukes på 

før overføring blir gjort. Samarbeidet er på tvers i verden. 

 

Sak 3 – Rasekompendie/dommerkompendie 

Gruppen fortsetter arbeidet med unntak av Henning Lund som går ut av gruppen fordi 

han har meldt seg ut av klubben., Arne følger opp kompendiene og jobber for at det 

blir ett kompendiet felles for alle. Bilder må byttes ut. Vi har ikke eierrett til bildene 

som er i kompendiet pr i dag. Arne har mange bilder som kan brukes. Han tar også 

kontakt med Caroline Hals i standardkommiteen og spør om det er mulig å løse på et 

vis. 

   

  

Sak 4 – Logo – Logo ble vektorisert i fjor, gratis.Ingeborg sender ut fila til de som trenger 

 den. 

 

Sak 5 - Boxernytt nr. 2 / 2022 

 Line sier det mangler diverse til årsvinner. Trine L. svarer at det er sendt inn dommer  

CV’r, annonse til dobbeltutstillingen og avtalt med trykk av tilhørende 

reklamemateriell med redaktøren. 

 

 



 

Sak 6 – Nytt fra lokalavdelinger og kontaktområder 

 Lom trenger Vipps og Østfold ønsker samarbeidsmøte før Årsvinner/Østfold. 

 -Gro skal se om det mulig å ordne vipps på så kort tid, vi tilbyr eventuelt at de kan  

 bruke hovedklubbens vipps på utstillingen. 

 -Trine L. kaller inn til felles møte med Østfold, hovedstyret og utstillingsrådet. 

  

Sak 7 –Verv, råd og utvalg – hvor mangler vi kandidater? 

 Cecilie Victoria er med i sponsorgruppa,  

 Vi spør aktuelle kandidater, eller så er rådene godt fungerende som de er. 

 

 

Sak 8. – NKK – teams. Er kjøpt inn. 

 

Sak 9 – Telt Line kjøper nytt dommertelt, som godkjent av tidligere styre. 

 

Sak 10 – Div utstillinger  Trondheim ønsker ikke å avholde utstilling i 2023.  

 -Utstillingsrådet ser på dommer til Rogaland.  

 -Utstillingsrådet har sitt første møte 12 mai. 

 -En representatnt fra hovedstyre skal være med på alle spesialene. 

  

Sak 11 – Samarbeidskomferanse – planlagt dato var opptatt, sjekke påfølgende helg. Hege  

 Innhenter tilbud. 

 Line sjekker muligheter på Louisenberg. 

 

 

Diskusjonssak(er):  

Hva er viktig for oss som medlem i styret? Er det noe spesielt vi ønsker å få til, endre, 

forbedre? - Overføres til neste møte. 

  

Orienteringssak(er): 

Momskompensasjon – signering av regnskap (gammelt styre) 

Hege venter på protokoll. 

Eventuelt: 

Klubben har pr. dd. Adresse hos Hege, dette må rettes. 


