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Styremøte 26.02.15 

Ikke tilstedet: Lovisa og Thomas 

 

- Hallen:  Vi har hatt problemer med lyset flere ganger, Nina har sendt en 

mail, da vi ikke skal betale for disse gangene, men har ikke fått svar. 

Sinsen har solgt hallen, og har sagt at vi gjerne må si ifra dersom vi vet 

om steder som er egnet for ny hall.  

Kan ridehallen på Ekeberg være et alternativ? Stovnerhallen?  

Og hva gjør vi med at det kommer så få?  

Evt høre med instruktører som kan holde x antall treninger etter 

hverandre, i stedet for å holde temakvelder. 

 

- Samling/boxersprint 

Dra i gang noe på Voldsløkka? Der er det en stor inngjerdet gresslette 

hvor vi kan slippe hundene, evt grille. Der er det en stor tribune hvor 

man kan sitte. 19 april? Aktiviteter – f.eks boxerdilt? 

 

- Kurs 

Ingrid sitt kurs starter opp 9 april. Valpekurs og brukslydighet. 

Thomas kjører evt kurs parallelt dersom det er mange påmeldte. 

Kanskje ha en egen mailadresse for kurs? Aleksander sjekker opp dette. 

 

- Hjemmeside/SMS 

Bruke sms for å sende ut påminnelse om mandagstreninger, kurs og 

diverse. Kanskje sende ut en første sms om at dette er en ny tjeneste 

som ikke koster noe for medlemmene, og at de kan reservere seg mot 

det dersom de ikke ønsker å få det.  

 

- Vinterutstilling utgår, men et alternativ kan være å leie Drammen 

hundepark og arrangerer en spesialutstilling + valpeshow i 2016 eller 

2017. Hvor hovedstyret tar en dag og Oslo/Akershus tar den andre.  

Aleksander sjekker opp pris.  

Ta opp på neste styremøte i april, så vi evt rekker å få det til i 2016. 

 

 

 



- Brev til hovedstyret 

Sende inn brevet først etter årsmøtet. Notis i neste boxernytt, så evt 

flere avdelinger følger vårt eksempel? 

 

- Artikler til salgs 

Handlenett med logo, er det noe vi kunne tenke oss å investere i? 

Vi avventer litt, da vi regner med at det kommer til å komme flere 

leverandører etter hvert. 

Line bestiller flere sekker. 

 

- Boxerleir 

40 påmeldte hunder 

Priser for leieren?  

Hytteoversikt: det er en stor hytte igjen på Montebello 

Det er også en campingplass ca 5 km unna.  

6 ekvipasjer pr instruktør. Totalt 8-9 plasser ledig. 

Skal man invitere Geir Olsen, så vi får fylt opp et kurs til, og med 5 

ekvipasjer? Dette gjør vi dersom det blir flere påmeldte! 

Rabatt for de med 2 hunder? Halv pris på hund nr 2. 

Bedre pris for medlemmer? 400 kr billigere for medlemmer. 

Annonsere for at det er mulig å ta diverse dressur-diplomer? 

Priser for hytter har økt med 50-70 kr pr natt.  

De i styret får 100 verdipoeng pr møte som de kan bruke på boxerleir. De 

som har hatt mandagstreninger får 300 kr (evt verdipoeng) pr trening. 

Ressurspersoner får også 500 verdipoeng for jobben de har gjort, som de 

kan bruke på boxerleir (Line har oversikt over dette). Ingunn går 

igjennom referater som ligger på hjemmesiden, med dato fra boxerleir 

2014 og frem til boxerleir i år, og sender dette til Line. 

 

- Hundens dag 2015 

Nittedal hundegruppe arrangerer hundens dag hvor vi kan få gratis stand 

for å promotere vår rase og klubb.  

Er det noe vi er interessert i? Har vi noe å hente her? 

Høre med de på Romerriket? Nina sender dette videre til de, og så kan vi 

evt stille med materiell.  

 

- Årsmøtet til NKK 

Hvem vil stille opp der?  



Høre med Thomas, da han er NKK instruktør bl.a. 

Nina hører med Thomas og Lovisa. 

 

- Økonomi 

Vi har brukt penger på Sitt og bli (hallen), lagerleie (noe mer pga dobbel 

leie ved flytting),  brønnøysundregisteret, reflekskonsult, annonse i 

boxernytt, gaver til de som gikk av i styret, penger til Østfold og Telemark 

etter Dogs4 all. 

Pr dags dato 105 000 kr + 7800 kr (gammel hyttekonto) 

Sette over 5000 kr til bufferkonto for å dekke avgifter for ett år, i tilfelle 

ting går skeis.  

Line fordeler penger fra NKK (Østfold og Telemark). 

11 115 kr i momsrefusjon. 2443 kr fra grasrot Norsk tipping. 

 

- Ny brosjyre 

Må endre på avsnittet om mandagstreninger og hallen. 

 

- Booke Cecilie for førstehjelpskurs – Nina hører med Cecilie ang dato. 

Line kommer med dato for kurs for nye valpeeiere. 

 

- Skal vi få til et oppfriskningskurs av brukslydighet og spor etter 

boxerleieren og før spor klasse D? Aleksander spør Geir. 

 

- Neste styremøte 15 april. 

 

 

Skrevet av Ann-Kristin 

 

 


