Styremøte 14. oktober.
Sted: Herberget på Kafe Asylet på Grønland kl. 18.30
Til stede var: Ingrid, Ann-Kristin, Aleksander, Nina og Line.
Kristin Pedersen fra bruksrådet fra hovedstyret var på besøk.

1. Informasjonsflyt innad i styret.
Vi må systematisere mailsystemet vårt bedre, slik at kommunikasjonen
innad i styret blir bedre. Vi setter herved opp 2 ansvarlige pr
arrangement, slik at man ikke risikerer å bli stående alene. De involverer
resten av styret når det trengs mer hjelp.
Opprette en facebook-side for styret? De fleste er enige om at dette
antageligvis blir enklere enn å maile frem og tilbake.
Mulighet for å få flere inn i styret? Ja, det er alle positive til!
2. Økonomi
a. Status
97 157 kr på konto pr i dag.
b. Økonomisk støtte til Norges service hunder?
Forslag om å gi en del av grasrotandelen til disse. Alle er enige,
legger frem dette som et forslag på årsmøtet. (3000 Kr)
c. Forhåndsutbetaling til Østfold og Telemark for 2015
Ja.
d. Etterbetaling til Østfold og Telemark for 2014
Ja, styret er enige i gjøre dette.
e. Hva skal de 6000 kr vi får av hovedstyret for 2016 brukes til?
Vi utsetter en avgjørelse her, da det er mulig det endrer seg til
neste år fra hovedstyret sin side.
3. Skal NBK, Oslo og Akershus påta seg ansvar for stand og rydding på
Dog4all i 2016?.
Vi prater litt for og imot, og blir enige om at vi påtar oss ansvaret neste år
også.

4. Hva skal vi gå for salgs-shop, Line har sendt forslag.
Vi går for 50 sekker
Vi har ca. 10 kopper igjen
Hva med tarmskoper? For ca. 100 kr.
Hot pack`en vil vi bestille inne! God idè
Bærenett? Ikke stormende jubel
Fleecejakker? Vi bestiller 25 stk.
Vi må også ha noen flere treningsvester, er snart tomme. Dette bestilles.
Hva med sydvester med logo? Ja, dette vil vi ha.
5. Sjekke muligheten til å leie en hylle til på lagret.
Føler ikke at det er behov for dette riktig enda.
6. Årsmøte 28. november
a. Årsmelding 2015
Nina holder på å se på dette nå. Sendes ut til styret når den er
ferdigskrevet. Skal også være ute på hjemmesiden 3 uker før.
Legge ut en varsel om at budsjettet antageligvis blir forsinket.
Nina tar kontakt med Lovisa.
b. Handlingsplan 2016
Boxerleir - 24-27 juni.
Søndagstreninger.
Dogs4all – 19-20 november.
Ingrid og Thomas vil fremdeles holde kurs 2-3 kurs hver, vår og
høst.
Flere kurs! Forslag: Geir B. Larsen, Siv Svendsen, Turid Stavn,
Sporkurs - 23 og 24 april. Ann-Kristin sjekker opp.
Boxersprinter.
Spor klasse D – Hva med 2 dommere? Kirkemo og Vidar?
MH-test lørdag 10 september og spor klasse D søndag 11
september. Vi hører med Fredrikstad om vi skal gjennomføre dette
sammen. MH i Baastad, og spor på Hvaltjern. Aleksander sørger
for å innhente informasjon.
Det blir antageligvis et figurantkurs til.

Valpeshow og handlerkurs i februar – Line tar kontakt med Hugo
for å holde handlerkurs. 13 og 14 februar.
Temakvelder:
Temakveld MH i november
Skal vi prøve å arrangere en temakveld for fremtidige valpeeiere?
Line kan evt ta det i begynnelsen i mai. Onsdag 4 mai?
Mulighet for temakveld innen brukshundsport med påfølgende
brukskurs.
Utstilling fra A til Å
c. Budsjett 2016
Se vedlagt budsjett
Line jobber videre med det
7. Bruksstevner 2016 (Kristin Pedersen, leder av bruksrådet kommer).
8. Oppfølging av medlemslistene
Medlemmer må selv endre dette.
9. Forslag til Budsjett for 2015/2016
10.Boxersprinten 2015 – endelig resultat
Vandre pokalen ble vunnet av (Urban Legend`s High Five)Bodil med eier
Ann-Kristin Evensen har vunnet 2 av 3 ganger og får derved overlevert
pokalen på årsmøtet.
11.Spor D arrangement 17. oktober – status og ansvarfordeling.
Her var det 6 påmeldte og 5 som deltok deriblant en boxer.
Her gikk vi i underskudd.
Line har ordnet premier.
Alt går ellers som planlagt.
12.Søndagstrening –kostnadene på hallen og instruktør – hvordan skal vi
organisere betaling (det er lagt igjen en bok i kassa der alle deltager må
registrere seg, fra fang til gang)
Det er kjøpt inn en kasse til hallen som alt Agility utstyret ligges i.

Instruktøren har ansvaret for å skrive opp deltagere og ettersende
faktura etter siste trenings dag.
13.Eventuelt
Julegave-feltsøk en søndagstrening før jul?
6 eller 13 desember?
Nye styre møter blir planlagt etter årsmøte.

