
Styremøte onsdag 31. Aug 2016 som holdes 8. Sep 

2016. 

Til stede:  

Ingunn, Benedicte, Lovisa, Ann-Kristin og Nina. 

 

*Info fra boxeleiren. 

Vedlegg kommer fra Line, dette legges under Økonomi. 

 

*MH 24 og 25. Sep er PM sendes til deltagere, figuranter testleder og 

beskrivere. Benedicte kan stille fredag om ikke Svei kan, Ingunn kan 

begge dagene og Benedicte kan lørdag ikke søndag Ann-Kristin kan 

begge dager. Ingunn baker kake begge dager, Ann-Kristin fikser 

vaffelrøre, Nina fikser Gryterett, kjøper inn syltetøy, sjekker lagret på 

te, kaffe, skjeer, tallerkener, servietter, vaffeljern, osv.    

Figuranter som stiller får en liten gave. 

Vi mangler 2 figuranter og Nina ringer fra en liste på fredag. 

 

*Spor D 2. Okt. Må går opp Spor lørdag 2.Okt 

Det er 9 på meldte og vi sier ja til alle, Aleksander har snakket med 

Dommer Widar og han sier at dette går bra, men vi jobber vider med 

å få en dommer til og da kan vi ta 10. Men kommer det flere enn de ti 

er det loddtrekning. 

Ole kan bli med å legge spor og ander ting denne helgen, Lovisa kan 

bare søndag, Ann-Kristin kan være med å gå opp løyper Lørdag, 

Benedikte kan være med søndag, Ingunn skal dobbelt sjekke. (Noen 

må representer OA) 



Nina har ikke muligheten til å stille noen av dagene.  

Vi server Pølser, kake, vafler, kaffe, te, mineralvann.   

 

*Printer er vi avhengig av til en del arrangementer, de siste årene har 

Nina stilt med sin printer, der klubben har betalt for blekk og papir de 

siste årene. Nina sin printer er på vei til og dø. Sjekker pris på 

laserprinter. Klubben dekker printer om ikke Nina kjøper en privat 

selv, om ikke kjøper klubben en selv som kan står hos Nina men går 

Nina ut av styret så leveres printeren tilbake. 

 

*Sporkurset hvordan ligger den and? det begynner i morgen 9.sep og 

det fult å de er klare. (Søke studieforbundet) 

 

*Årsmøte 22. Nov 2016. (Line, Ann-Kristin og Helge må jobbe med 

representanter som ønsker og stille) 

Vi tenker at Asylet er et egnet ste å ha Årsmøte, Herberget og VIP 

rommet er mulighet for å leie. (Dette for at vi er veldig få som 

kommer)  

 

*Julebord skal vi ha det? Forslag er torsdag 1. Des kl.17:00 og vi kan 

tenke oss og være på Asylet. 

 

*Vinterutstillingen 11-12. Feb 2017. Dette tar vi vider på neste 

styremøte. 

 

*Samarbeidskonferansen. 28-30 Okt. 

Nina Skal forsøke å lage presentasjon på hva OA har gjort siden sist. 



Får info av Benedicte og Ann-Kristin på det de har gjort. 

Styret gir vedtak på og dekke egenandelen til Ingrid og Nina på 

samarbeidskonferansen i Okt. 2016. 

*Nettsidene. 

Dette tar vi på neste styremøte. 

 

*Dogg All 19. Nov 2016.  

Sjekke men han vi leier lokalene hos om vi kan få låne/leie hengerne 

hans denne helgen. 

Rigging skjer på fredag å her må vi fordele hvem som kan våre med 

og få klarhet i alle klokkeslettet på neste styre møte, Line vi må også 

få klarhet i stand og vaskeballettjobben. 

  

*Salgsartikler, Line har et forslag som sendes til alle i styret og vi 

avgjør på mail. 

 

*Vipps den er oppe går, Søk på 17837 eller NBK Oslo og Akershus, på 

transaksjoner så betaler vi 2,5% av summen til DNB, men dette må vi 

bare ta høyde for når vi sette priser på ting, men som på spor kur og 

andre arrangementer der prisen er høyere så må deltagere sette inn 

på klubb konto. 

 

*Sette nye datoer for styremøtene frem til Januar. 

Mandag 24.okt kl.18:00. 

Tirsdag 22. Nov styremøte kl. 18:00 og årsmøte kl. 19:00.   

Det blir ingen møte i Des, men ting som eventuelt kommer opp tas på 

mail. 



Mandag 9. Jan 2017 kl. 18:00. 

Det er ønske fra flertall i styre og prøve å holde møtene på mndager. 

For å hindre at det blir vanskelig og avtale styremøter etter sommer 

og jul ble det bestemt at vi setter opp møtene fra januar til august og 

august til januar. 

 

*Økonomi. 

 Bra med penger driftskontor: 94,213,97kr buffer: 12,409, 30 kr. 

Studieforbundet etter boxer leiren fikk vi inn: 12,960 kr. 

Økonomisk oversikt over boxer leir kommer inn her fra Line. 

 

*Eventuelt. 

Trening vinter det ser ikke ut som vi får til noe avtale med 

Schæferhund klubben med trening til vinteren på Sognsvann. 

Nina jobber vider med og få tak i denne fyren hun hadde vært i 

kontakt med tidligere i sommer, nå får hun ikke tak i han. 

 Boxerfestivalen i 2017.  

Det er stort ønske fra noen om at vi skal arranger Boxer festival slik vi 

hadde i 2016. Instruktører fikk ingen ting for å stille i 2016 og da var 

det en prøve prosjekt for å se om detter var noe vi kunne fortsette 

med, så skal vi fortsetter med dette burde de få betalt eller får en 

påskjønnes.   

Det er ønske om at OA skal forespørre Line om å holde organisasjons 

kurs. 

NB: neste styremøte blir mandag 24. Okt kl. 18:00 på Herberget. 

 

Referent: Nina Winger Sørum. 



 

  


