Styremøte 31. mai 2022
Tilstede: Line, Hege, Tone, Trine G., Trine L og Arne. Ingeborg hadde meldt forfall.31

Faste poster:
A)
Godkjenning av saksliste - Godkjent
B)
Medlemsutvikling
Det er nå 633betaliende medlemmer i klubben. Det er kommet inn 277 750 kroner. Vi
mangler 50 medlemmer for å nå budsjett.
- Per har gjort en formidabel jobb med opprydding i medlemsregistrene han jobber med å
få på plass riktig innmeldingsdatoer på medlemmer. Styret ønsker å invitere Per til neste
styremøte 18. august for å snakke om hva han har gjort og hvilke planer han har
fremover.
Økonomi – Ingen forandring fra forrige styremøte – NKK er sene med å betale inn det de
skal.
Post – Innkommet post er levert ut til respektive råd.

C)
D)

Bekreftelse av saker diskutert siden forrige møte:
• Støtte til dommerutdanning Kristin Halle – Klubben støtter utdanningen med inntil 50%.
Det vil si ca 4500,- Støtten utbetales fra kompetansefondet.
Vedtakssak(er):
Sak 1 – NKKs RS er 29. og 30 oktover. Frist for å fremme kandidater og saker er 15. august.
Line har vært kandidat tidligere, men ønsker ikke å stille denne perioden. Ingen andre hadde
ytret ønske om å være kandidat heller, men det er mulig å tenke seg om i løpet av
sommeren.
Sak 2 – Verv, råd og utvalg – hvor mangler vi kandidater?
Trine G. sier Brukshundrådet fungerer slik det er med at de ønsker et medlem til.
Sak 3 – Atibox
- Generell informasjon om Atibox og spesielt om generalforsamlingen i Spania v/Arne
Arne informerte om hvordan møtet og stemmegivingen hadde foregått. Nederland kom
med et forslag om endring av lovene, Sverige kom med motforslag og begge forslag ble
trukket. Det var også stor enighet om at Arne skulle trekke sitt kandidatur til Presidentrollen mot at han skulle være visepresident. Her viste det seg å være mye dobbeltspill og
brutte løfter. Arne ble valgt inn som 2. vara til styret i Atibox og leder av
helsekommiteen. I sistnevnte gruppe skal det også velges inn 5 veterinærer fra 5
forskjellige land, disse veterinærene skal enten være oppdrettere eller hatt Boxer i lang
tid.Det er også et krav om at disse må kunne snakke engelsk. En av hovedoppgavene til
denne kommiteen er at de skal forsøke å få på plass felles helsekrav i forhold til avl i alle
medlemslandene.
-

Ny president dømte i Russland i beg. av. mai – hva tenker vi om det?
Norsk boxerklubb går ut med en ærklæring om at vi er svært kritiske til presidentens
valg om å dømme i Russland. Det er også planlagt et møte med den Svenske
boxerklubben for å diskutere om vi skal komme med en felles offisiell uttalelse.

Sak 4 – Årsvinner
Her er alt i rute, Line henter dommerne på gardermoen på fredag og har en minisightseeing i
Oslo fredag ettermiddag. Line har også ansvar for å bringe dommerne til og fra hotellet den
helgen.
Selve utstillingene starter kl. 10.00 begge dager. Arbeidsoppgaver er fordelt hele helgen og
det ligger an til å bli en Boxerfest i år også.
Sak 5 – Rasekompendie/dommerkompendie
Line har hatt en lang samtale med Inger Beate i forhold til kompendiet. Det ble gjort en grei
gjennomgang av kompendiet i Lom. Det er fortsatt problematisk i forhold til bildebruk.
Arne har snakket med Caroline Hals hos NKK og hun sier at NKK ønsker en forbedring av
kompendiet før det gis ut. Da i forhold til bilder og teksten til disse.
Hege har også snakkes med samme dame hos NKK og har en litt annen oppfattning av hva
som ble formidlet.
Uansett er konklusjonen at bildene som er brukt må man ha tillatelse av eier for å bruke.
Bilder som vi ikke har rettigheter til skal byttes ut. Arne har mange bilder som kan brukes
og som vi har tillatelse til å bruke.
Vi kan ikke distrubiere dommerkompendiet slik det foreligger i dag.
Sak 6 – Nytt fra lokalavdelinger og kontaktområder
Noen av lokalområdene/kontaktområdene trenger nye representanter da flere vil trekke seg
ut av personlige årsaker. Vi lager en annonse på våre facebooksider og håper at noen ønsker
å «drive» de aktuelle områdene videre.
Sak 7 – NKK – teams
Vi har fått tilgang til NKK’s Teams – denne løsningen tar vi i bruk på neste styremøte. Alle
setter seg inn i hvordan det fungerer frem til da.
Sak 8. – Forslag fra avlsrådet om samarbeidsmøte sammen med oppdrettere 28. august (teams)
Styret syns dette er en god ide og inviterer til digitalt møte. Vi vil i juni blant annet få i
oppdrag av NKK å lage nytt RAS. Her er det viktig å få med oppdretterne på laget. Det er
imidlertid litt vanskelig å få til den 28 august, men vi setter opp en ettermiddag i uka fra kl.
17-21. Vi kommer tilbake til dato.
Sak 9 – Hege orienterer om priser hun forhandler til samarbeidskonferansen
Prisene er ikke satt enda, men foreløpig er det snakk om en moderat prisøkning fra i fjor.
Sak 10 – Line orienterer om salg av problematisk annonsering og salg av uregistrerte valper. Line
vil ta kontakt med oppdretterne og orienter dem om hvordan ting fungerer i Norge og Norsk
Boxerklubb vil gå ut og advare mot kjøp av uregistrerte valper.
Sak 11 –Trine L orienterer om positiv tilbakemelding fra Oslo Dog Show, ringleie denne dagen vil
bli satt til ca 2000,- Det er enighet om å opprettholde kotyme og dermed innvitere Hasse
Åhnstrøm som er ny spesialdommer på boxer. Utstillingen vil bli holdt lørdag 19 november.
Trine tar dette med inn i Utstillingsrådet.

