
 

Styremøte 22. august 2022 
 

Deltakere: Line, Hege, Tone, Trine L, Ingeborg, Trine G. (kun på sak 2, 3 og 9), Arne (kun på sak 

2, 3, 4 og 9). Referent: Line 

  

Faste poster: 

A) Godkjenning av saksliste 

Godkjent 

 

B) Medlemsutvikling 

 

 
Vi mangler rett i overkant av 14 000 kroner for å nå budsjett for medlemskontingent. Vi ser at det 

kan bli vanskelig. Erfaringsmessig er det få som melder seg inn i august fordi det er halv pris fra 1. 

september.  

 

C) Økonomi 

Kasserer holder på å lage en oppstilling av regnskap i forhold til budsjett. Hun oversender det så 

snart det er klart. Gro legges også til fb-gruppen til styret så hun kan delta i debatter der økonomi er 

et tema.  

 

D) Post 

Det har vært endel generelle henvendelser til klubben i løpet av sommeren. Stort sett er det perosner 

som vurderer å kjøpe seg hund. I tillegg til at de har fått telefonnumre til valpekontaktene har vi 

svart ut generelle spørsmål. Det har også vært flere henvendelser til avlsråd og brukhundråd som er 

oversent til dem. 

  

 

Bekreftelse av saker diskutert siden forrige møte: 

Klubben fikk forespørsel om vi ønsket å støtte forslag om Øistein Eikeseth som kandidat til NKKs 

hovedstyre. Styret vedtok å støtte dette. 

 

Vedtakssak(er): 

 

Sak 1 – Verving av medlemmer/utsendelse av vervebrev 

 

Etter henvendelse fra medlemskontakten diskuterte styret hvordan vi best skal sikre at vi når så 



mange valpekjøpere som mulig med informasjon om klubben. Vi har allerede en ordning der det 

sendes ut valpepakker, inkl. vervebrev til alle oppdrettere som melder inn kull til klubben. 

Valpepakkene sendes ut i det antall som oppdretter har valper og det er ikke en forutsetning at 

kullet er godkjent for at oppdretter skal få valpepakker til å dele ut.  

 

For å gjøre det mulig for medlemskontakt å kontakte de med kull/valpekjøpere som ikke har fått 

valpepakker, skal hun som sender ut valpepakkene heretter sende melding til medlemskontakten 

med navn på de kull som har fått valpepakker.  

 

Dersom medlemskontakten ikke får tak i, eller ikke lykkes med å verve valpekjøpere, vil de etter 

noe tid havne på vervelisten til NKK. Styret er enige om at disse bør ringes og kan evt. bistå med 

dette.  

 

 

Sak 2 – Samarbeidskonferanse 

Det er bestilt plasser på samme sted som i fjor Quality hotel Gardermoen, 22-23. oktober. Pris per 

plass er 2400 kroner lørdag-søndag. I tillegg kommer reiseutgifter (rimeligste alternativ) for de som 

har lang vei. 

 

Alle som sitter i råd og utvalg inviteres. En person fra hvert lokale område inviteres på klubbens 

regning. Lokale områder kan i tillegg ha med flere representatner, men må dekke alle kostnader for 

disse selv.  

 

For å holde kostnadene nede, starter vi seminaret lørdag kl. 11.00 og avslutter søndag kl. 16.00. 

Dersom noen ikke klarer å komme seg til Gardermoen med transport lørdag morgen, må kontakte 

styret for å få vurdert ekstra overnatting fra fredag til lørdag.  

 

Kristin Halle og Frode Lingås er invitert for å holde innlegg om spondylose og nyresvikt. Vi 

planlegger også å legge frem helsestatisikk (tilsvarende den vi presenterer for oppdrettere i 

august/september). Vi sender ut henvendelse til klubbens lokale områder og ber om innspill på tema 

de ønsker å diskutere.  

 

Vi har en svært stram økonomi og ber derfor deltakerne om å bidra med en egenandel på 750 

kroner. Det vil være mulig å søke kompetansefondet om å få denne dekket. 

 

Sak 3 – Kalender 2023 

Hege har ansvar for å ta imot bestillinger og sende ut kalender til de som har betalt for denne. Vi 

regner med å få økte trykkekostnader, men håper å kunne tilby kalenderen for 280 kroner.  

 

Sak 4 – Oppdretterseminar 

Eli Mette har varlset avlsrådet og styret om at hun sliter med å få ferdig så god statistikk som hun 

ønsker til onsdag. For en uke siden oppdaget hun at det ikke var fødselsdato på hundene lagt ut med 

statisikken til NKK. Vi har skrevet og ringt til NKK x-antall ganger den siste uken. Eli Mette har 

vært i kontakt med tidligere avlsråd som ikke hadde de dataene hun trengte, tilgjengelig. Til slutt 

fikk hun tak i noen av dataene via det Kristin Halle hadde fått til sitt forskningsprosjekt.  Siden da 

har hun jobbet med å kople hunder og fødselsdato for de siste 10 årene.  

 

For å gi Eli Mette tid til å jobbe med dette som hun opplever nødvendig, avlyser vi presentasjonen 

av statistikk onsdag 24. august, og inviterer i steden på et møte der vi både presenterer statistikken 

og åpner for diskusjon.  

 

Dersom oppdretterne ønsker det, kan vi invitere til en tilsvarende kveld litt ut i september.  



 
 

 

Sak 5 – Utstilling i november (Oslo Dog Show) og utstilling i Stavanger 

Line reiser til Stavanger som representant for klubben. Hun reiser opp lørdag formiddag og reiser 

hjem søndag morgen. Vi er enige med dommeren at vi spiser pizza på området i etterkant av 

utstillingen. 

 

Vi arrangerer spesialutstilling i forbindelse med Oslo DogShow på Norges varemesse 20.november. 

Line skriver (så sparer vi litt penger der), Kate er ringsekretær og Hasse er dommer. Trine avklarer 

med messen og dommer når vi kan ha oppstart. Vi ønkser å starte ca. 11. 

 

Klubben skal ha stand 19., 20 og 21. sammen med Oslo og Akershus. Trine G. lager et arrangement 

på FB der også de som sitter i styret til Oslo og Akershus er med.  

 

Sak 6 – Nytt fra lokalavdelinger og kontaktområder 

Styret behandlet søkand fra lokalområdet Hedmark/Oppland om økonomisk støtte i forbindelse med 

utstillingen de arrangerte i Lom i mai. Vi er enige om at vi ber om å få tilsendt fullstendig regnskap 

for utstilligene (inkl. valpeshow) og så gjør vi en skikkelig vurdering av behov etter dette.  

 

Sak 7 – Boxernytt 

Vi fordeler hvem som skriver hva til BN. Fristen er gått ut, så det er kun noen få dager til de alle må 

levere. Flere signaliserer at det er tynt med tid, men de lover å gjøre et forsøk. Line snakker med 

redaktør om når bladet skal være ute hos medlemmene.  

 

Sak 8. – Doppler  - tilgjengelighet 

Det oppleves som vanskelig å få tatt doppler utenom arbeidstid i Østlandsområdet. Line snakker 

med leder i Norsk Kardiologisk forening for å høre om noen av avleserne har kveldstimer.  

 

Sak 9 – Konfidensiell sak 

Styret diskuterer saken, Line følger opp videre.  

 

Sak 10 – Valpeshow – når skal vi avvise?  

Vi er enige om at vi så langt som mulig ønsker å legge til rette for at det skal være mulig å delta på 

valpeshow/uoffisielle show. Vi bestemmer derfor at vi tillater valpeshow også på datoer der vi selv 

arrangerer valpeshow, forutsatt at det er minst 10 mil unna.  

 

Vi diskuterer også invitasjon til valpeshow i regi av annen klubb under Oslo DogShow. Vi 

kontakter den andre arrangøren. Dersom de skriftlig garanterer at de vil ha boxer i ringen 1,5 time 

etter oppstart av vår spesial, gir vi tillatelse til at boxervalper kan delta hos dem. Ingeborg kontakter 

dem og ber om at de bekrefter dette skriftlig og så søker oss på nytt om at boxer kan delta.  

  

  

Orienteringssak(er): 

NKKs RS er 29. og 30 oktober. NBK fremmet i år ingen saker til representantskapsmøte, men 

følger med på sak vi vet er fremmet om fremtidig organisering av NKK.  

 

Eventuelt: 

Ingen saker 


