Referat fra styremøte 16. juni 2014
Tilstede: Line Orlund, Nina Winger Sørum, Ingunn Terjesen, Ingrid Tomulevski og
Aleksander Nymo.
Forfall: Lovisa Plötz og Thomas Andersen
Sak 1: Boxerleiren
Det er totalt 33 hunder påmeldt, sammen med disse kommer rundt 50 mennesker. Etter flere
runder med instruktørutfordringer, ser det nå ut som om alle har kommet på kurs de er
fornøyde med. Det mangler en siste tilbakemelding fra MonteBello når det gjelder overnatting
– Line purrer opp svar. Vi har et problem når det gjelder å få fraktet hengeren med
agilityutstyret fra Hellerudsletta til leiren og tilbake (krever spesielt sertifikat). Vi blir enige
om at Line sender ut en mail til alle leirdeltakerne der vi tilbyr å dekke kurskostnaden dersom
noen kan påta seg jobben. Hvis ikke noen kan kjøre hengeren, må vi leie noen til å gjøre det.
Vi blir enige om å trykke og laminere noen sanger til leiren. Vi holder oss godt innenfor de
vedtatte økonomiske rammene for leiren.
Vi blir enige om å forsøke å bestille Fredsplassen og hyttene til siste helgen i juni i 2015 også.
Sak 2: Bruks klasse D, 14. september
Vi vedtar at Aleksander får hovedansvar for arrangementet og han får frie tøyler til å delegere
oppgaver til oss andre. Han kontakter Fet skistadion og Stovner hundeklubb og jobber også
videre med å skaffe instruktør. Alle må sette av torsdag 11. september etter arbeidstid til å
legge ut spor.
Sak 3: Høsten 2014
Line informerer om at hun ønsker å gå over i en annen stilling i styret frem til neste ordinære
årsmøte. Det er for mye som skjer både i forhold til boxerklubben, jobb og privat og det er
Oslo og Akershus som stadig må vike. Line ønsker å trekke seg fra vervet som leder i
lokalavdelinger fra høsten. Hun kan gå inn som nestleder for å støtte opp rundt Nina som
automatisk går inn som leder når Line trekker seg. Byttet mellom Line og Nina gjelder frem
til årsmøtet i oktober, da skal klubben ordinært velge ny leder. Nina har tenkt seg nøye om og
ser at dette er en løsning som kan fungere. Hun er klar på at hun trenger mye støtte av de
andre i styret for å få dette til å fungere.
Vi blir enige om at vi retter en henvendelse til hallen på Storo i forhold til å få leie treningstid
til høsten. Vi ønsker primært tidsrommet 20-22 mandag-torsdag. Sekundært kan 21-23 være
aktuelt. Perioden vi ser for oss er oktober til og med mars. Nina tar kontakt med Oslo
Hundeskole v/ Roar Kjømstad (992 66 786).
Ingrid planlegger oppstart av kurs igjen 18. august. Så vidt vi skjønner kan også Thomas
tenke seg en gruppe. Vi blir enige om at vi kun kjører ett kurs fra 18.00-19.30 og at vi heller
har flere instruktører dersom det blir mange påmeldte. Thomas må bekrefte om han har
anledning eller ikke til å stille som instruktør. Også Lovisa kan være aktuell som tredje
instruktør ved stor pågang.

Vi snakker en del om boxertreff utover høsten. I første omgang blir vi enige om at vi forsøker
å få til et arrangement i avdelingens regi, lørdag en av de to siste helgene i august. Ingunn og
Lovisa får ansvar for arrangementet som vi ønsker at skal legges ut mot Bærum. Vi bør tenke
markedsføring av arrangementet i løpet av sommeren.
Vi ble enige om følgende datoer for styremøter høsten 2014:
• Tirsdag 9. september 19-21
• Mandag 20. oktober 19-21
• Torsdag 4. desember 18-20 med påfølgende julebord 20 ! på Asylet
Følgende glemte vi å sette opp:
•
•

Introduksjonskurs for nye og fremtidige boxereiere: Forslag tirsdag 26. august
Årsmøte: Forslag Torsdag 20. november

Sak 4: Lager
Vi tar med oss det vi har av agilityutstyr på leiren. Nina har fått låne henger og vi blir enige
om at vi pakker den Torsdag 26. fra kl. 18.00. Det bør ikke ta med enn en times tid.
Det er nødvendig med montering av en ekstra hylle på toppen av de hyllene vi har. Vi
gjennomfører ”befaring” på lageret og en enige om hvordan vi skal gjøre det, men vi finner
ikke dato nå (det må vi mao komme tilbake til).

Ref. Line

