Referat fra styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
30. jan 2017
Tilstede: Arne, Ingrid, Ingunn, Nina, Tone, Benedicte, Anne, Line
Forfall: Ann Kristin
Sak 1. Utstilling 11 og 12 februar
Avd. Oslo & Akershus trenger 6-10 personer til å jobbe begge dager.
Oppgaver: Rigging /pakking /parkering/sekretariat og klubbshop.
Personer som kan jobbe:
Fredag – pakke henger på lageret kl 18:
Nina – skaffer henger - ok
Arne
Tone/Pelle
Henning.
Line?
Rigge i Drammen på fredag kl 21-23
Tone/Pelle/Ingunn/Henning/Nina/Arne/Line?
Line har ansvar for dugnadsgjengen lørdag /søndag og fordeler oppgaver.
Lørdag: oppmøte kl 0830 for styret. Utstilling starter kl 1000.
Ingunn
Ingrid
Anne
Arne
Monica
Heidi Wold - oppmøte kl 0900 ta med klær til P vakt. Benedicte informerer
Sven Tore Sørensen oppmøte kl 0900 ta med klær til P vakt. Benedicte informerer
Lovisa oppmøte kl 0900 ta med klær til P vakt. Benedicte informerer
Pelle?
Tone (litt usikker)
Ine – har sagt at hun kan hjelpe til litt
Søndag: oppmøte kl 0830
Nina
Ingunn
Ingrid
Anne
Tone

Pelle?
Arne
Benedicte
Monica
Heidi Wold
Lovisa – kan hjelpe til litt
Ine - har sagt at hun kan hjelpe til litt
P- vakter: Arne og Monica tar ansvar for P-vakt. NB! må ha handicap parkering oppe ved
hallen.
Hovedstyret tar ansvar for dommere (henting /kjøring/middag).

Sak 2. Førstehjelpskurs med Cecilie Strømstad. Mandag 6. Mars kl 1730-2000
Vi må rigge selv. Må vaske rydde oss ut til kl 2030
Kaffetrakter/tekoker tilgjengelig
Cecilie foreslår tema:
førstehjelp ”hva gjør jeg hvis… huggormbitt/kutt/pinne sitter fast/ hvordan kjenne jursvulst.
(Line har med Sheba) Tilpasser foredrag til 2-2,5 t.
Ikke med egen hund (da vil det være tema hvordan legge på bandasje og lignende - Litt liten
tid for dette.)
Adresse: Evidensia Nannestad Dyreklinikk, Homledalsvegen 2, 2030 Nannestad
Camilla: 911 46 490. Svein jobber mandag kveld og har privatnummer 99 23 44 70.
klinikkens nummer 63 99 39 00, velg Avd. Nannestad, telefonen åpne til kl. 20.0 man-tor.
Pris kr 50 / kr 100 ikke medlem.
Påmelding på mail. Nina registrerer. Frist 1 mars. Betales på stedet.
Ingrid og Nina baker kake.
Benedicte og Anne regner med å komme.
Nina ordner gavekort til Cecilie og blomster til Evedensia.
Anne lager invitasjon som kan deles ut på stand i Drammen 11 -12 februar + info legges ut på
web-sidene.

Sak 3. Boxerfestivalen i Drammen hundepark 22. - 23. april
Benedicte og Ann Kristin ansvarlig.
Lørdag: Boxersprint kl 09-10. Kurs kl 10-12. Lunsj kl 12-13. Kurs kl 13-15.
Søndag: Kurs kl 09-11. Lunsj kl 11-12. Kurs kl 12-14. Boxersprint kl 14-15.

bruks (8 plasser) instruktør: trenger instruktør - lør
freestyle (8 plasser) instruktør: Line Orlund - lør
agility – (8 plasser) instruktør: Vibeke Andersen lør
rally – (8 plasser) instruktør: Ine - søn
utstilling – (8 plasser) instruktør: Henning Lund – søn
lek med hund – Kjerst Bjøntegaard, betale henne kr 1500 - søn
Pris pr pers 500 kr for 1 dag, 800 kr hele helgen.
Påmelding til boxeroa@hotmail.com innen 2.april. Plassene fylles fortløpende, bindende
påmelding.
Ha en klubbshop. Ta med permer og servise fra hovedstyret.
Dugnadsgjeng:
Lørdag: Benedicte, Ann Kristin, Monica, Line
Søndag: Benedicte, Ann Kristin, Anne, Tone
Nina sende kjøregodtgjørelse skjema til Benedicte.

Sak 4. websider:
Valg av nye websider: Valg av menypunkter, knapper, bilder osv. Forslag ble gjennomgått på
møtet. Styret syntes dette ser bra ut slik at Anne tar det videre.
Kr 13750 for nye nettsider – kan ha med klubbshop, Aktivitetskalender, facebook.

web info:
info boxerfestival – må legges ut!
info Kurs: valp/ hverdag + bronsjemerke – 27.mars teori. Furuseth skole. – legg ut info
info sporkurs. – legg ut oppdatert info (samme som for forrige kurs med Mona)
info om medlemmer av styre: Mangler fra Arne, Ingunn, Tone.

Sak 5 Eventuelt:
- Sporkurs med Mona Herjuaune 1- 2 april.
Anne lager info til utstillingen i februar. (samme som for forrige kurs med Mona)
- Ingrid og Tomas holder kurs Oppstart 27. mars teori. Furuseth skole. En praktisk kveld pr
uke over 7 uker. Mandag eller torsdag. (eller begge dager hvis mange nok.) pris kr 1200
medlem / kr 1500 ikke-medlem

To kurs:
- valp /unghund/hverdag
- videregående/bronsemerke
Anne lager info som kan deles ut på utstillingen i Drammen + førstehjelpskurset og ½
annonse i Boxer nytt.
Ingrid ønsker også en plakat som hun kan henge opp.
Vi setter opp brosjemerkeprøve som avslutning på bronsemerkekurset.

- Anne lager info til boxernytt om årsmøtevedtaket ang grasrotandelen som skal gå til
forskning på boxer helse.
Anne forsøker å lage en samlet informasjon (4 sider?) om avdelingens aktiviteter, slik at
dette kan deles ut på utstillingen i Drammen 11.-12. februar.

- Økonomi
- Kommet inn kr 9982 fra NKK. Dette er momsrefusjon for 2015.
- Line sender konto nr. til Monica for spondyloseoprosjekt. (ref årsmøtevedtak).
- Monica overfører slik at det er kr 20 000,- på hyttekonto (ref årsmøtevedtak).

- Poeng for deltakelse på dugnad, styremøter og lignende :
Alle i styret må selv registrere sine poeng.
På neste styremøte bør vi lage en oversikt på hva, og hvor mange poeng, man får for å delta
på møter/dugnad osv.

Neste styremøte mandag 3. april kl 18 på Herberget.
Oslo 1/2-17
Anne Ekstrøm

