Referat fra styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
28. mars 2017
Tilstede: Arne, Ingrid, Ingunn, Nina, Tone, Anne,
Forfall: Ann Kristin, Benedicte
Sak 1. Evaluering av utstilling i Drammen
Rigget fredag 4 stk, Jobbet lørdag 9 stk, Jobbet søndag 9 stk.
Vi gikk i overskudd (eksakt sum ikke klar, presenteres på neste styremøte)
Parkering fungerte bra. Ved eventuell ny utstilling kan man vurdere at parkering + inngang
betales ved inngangen. Da slipper man håndtering av penger ute. Tilby ”pakkepris” for begge
dager (skilles for eksempel med forskjellig loddbok-farge). Eller legge alt i
påmeldingsavgiften og ikke ha inngangspenger eller betalt for parkering.
Det burde vært en tydeligere ansvarsfordeling og vi burde hatt oversikt over hvem som
jobbet for hovedstyret.
Det burde vært startet tidligere med å rigge til på lørdag ettermiddag. Det var mange timer
vi ikke ”gjorde noe”, også måtte noen bli igjen for å gjøre klar pokaler, pakker premier og
lignende. Dette kunne vært gjort ila dagen.
Leder av Boxerklubben kunne gjerne presentert seg (som leder av klubben) for å synliggjøre
seg ovenfor medlemmene.
Det var mange positive tilbakemeldinger og Drammen hundepark fungerte godt som lokale
for utstilling.

Sak 2. Evaluering av Førstehjelpskurs med Cecilie Strømstad. Mandag 6. Mars kl 1730-2000
Antall deltok: 21 totalt.
Tema fungerte bra - Cecilie startet med en spørrerunde og tilpasset tema etter innspill. Gode
tilbakemeldinger og en aktiv sal.
På slike kurs bør det være minst to demohunder når deltakerne ikke har med hund selv.
Vi burde skiltet inngangen – det var litt vanskelig å finne riktig inngangsdør på ”baksiden”.
Lokalet passet fint til formålet.
Inntekt presenteres på neste styremøte.

Styret ønsker å arrangere et nytt førstehjelpskurs til høsten med nytt tema. Nina kontakter
Hennig / Cecilie ang. sted og tidspunkt til høsten.
Sak 4. Sporkurs med Mona Herjuaune 1- 2 april. Helt fullt.
Det har vært litt vanskelig å få tak i kommunenes representant for å innhente lov til å bruke
skogsområde. Men alt Ok nå.
Gavekort til Mona fra xxl (500 kr) + blomst. Nina kjøper. (evt Benedicte)

Sak 3. Boxerfestivalen i Drammen hundepark 22. - 23. april
Benedicte og Ann Kristin ansvarlig.
Ledig på freestyle og utstillingskurset. Ellers fullt.
Dugnadsgjeng:
Lørdag: Benedicte, (Ann Kristin), Monica, Line
Søndag: Benedicte, (Ann Kristin), Anne, Tone, Monica.
Gavekort til instruktører som stiller opp gratis: xxl (1000 kr) + blomst.
De som får betalt får blomst, Alle får kjøregodtgjørelse.
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 instruktør: Ellen Alexander (kr?) - lør
freestyle instruktør: Line Orlund - lør
agility instruktør: Vibeke Andersen lør
rally instruktør: Ine Furulund - søn
utstilling instruktør: Cecilie Victoria Sundberg – søn
lek med hund – Kjerst Bjøntegaard, (kr 1500 )- søn
Pris deltakelse pr pers 500 kr for 1 dag, 800 kr hele helgen.
På boxersprinten foreslår vi å kåre ”sprintens klovn” - i tillegg til vinnerne av klassene.
Pokalene på lagret, på vårt område, kan brukes.

Sak 4. Poeng for deltagelse på dugnad, styremøter ol.
Anne lager oversikt på hva som gir poeng og hva de kan benyttes til.
(Dette skal stå i gamle styrereferat + Anne får en oversikt av Nina).

Diskuteres på neste styre møte, dersom det må defineres tydeligere
poengfordeling/opptjening. Anne lager også en oversikt over styrets arbeidsinnsats
(dokumentet kan lagres i Drop-box).
Det bør også lages en fellesoversikt over medlemmenes arbeidsinnsats. Dokumentet kan
lagres i Drop box slik at personer i styret som er ansvarlig for arrangement kan registrere de
som deltar på dugnader. Tas opp på neste styremøte.

Sak 5 Organisasjons kurs 20 og 21. Mai.
Nina har reservert NKK sine lokaler på Bryn. Kr 600,- per dag.
Anne legge ut på web at vi skal arrangere dette kurset. Ber Benedicte om å dele med alle
lokal-avd.

Sak 6+7 MH og Spor D området i Nittedal
Veldig fint område. Schæferklubben sitt sted. Flott spor område og flott for MH. Må ha med
vann, men kan kjøre inn. Klubbhus, plass for lydighetsøvelser, MH-bane.
MH arrangeres 7. og 8. okt.
Schæferklubben har tilbudt seg å hjelpe oss.
Pris MH pr dag leie kr 1500,- med skudd (alt inkl), max 8 hunder pr dag.
Testleder: Herdag Hansen. Må finne sted overnatting for han. Tone sjekker overnatting.
Beskrivere: Nina fått tips fra Kristin Pedersen – sjekker mer. (Ektepar som kjører bobil og kan
overnatte på plassen)
Figuranter: avtales senere.
Vurdere grilling på området på kvelden.
Spor 3. sept. Leie av området kr 1500
Schæferklubben har tilbudt seg å legge spor for oss, de er kjent i området. Kapper pinner for
oss. Hvis de bidrar så mye er det OK med 1500 kr i leie.
Dommer: Vidar Brattli.
Sak 8 Økonomi.
Tone må sende vips oversikt til Monica. Vi taper penger på å bruke vips på små
transaksjoner. Bør i større grad bruke konto nr.
Ca 50 000 på hoved kontoen + Kr 18000 på buffer/hyttekonto (ref forrige ref.)

For å slippe mye manuell føring sjekker Monica og Tone opp en løsning for å få bank ut/inn
direkte fra bank og til regnskapssystem.
Utsendelse av faktura:
Monica ber om en deadline på varsel om bruk av opptjente poeng, slik at dette er ferdig
regnet før faktura til Boxerleir sendes ut. Rutine for dette tas opp med Line.
Sak 9 Eventuelt.
- websider:
Anne har ikke hørt fra NSN. Og derfor ikke kommet videre for å få klubbens hjemmeside
over på ny plattform.
Mangler info om medlemmer av styre: Arne, Ingunn, Tone, Monica.
- Ingrid og Thomas holder brosjemerkeprøve som avslutning på bronsemerkekurset.
Tors 1. Juni kl 18 ved Ikea. Thomas er dommer.
- Klubbeffekter
1. Vi må kjøpe inn utstillingsnåler. Tone leter etter nåler med boxermotiv
2. Vurdere kjøp av hundebørste. 25 stk. Kjøpes på amerikansk nettside. Tone sjekker pris og
om Linda/Ditte kan hjelpe oss med å få de til Norge (hvis ikke blir shipping-kostnaden for
høy). Helst klart til boxerleiren.

- Boxersprint. Vandrepokal til hanhundene i sprinten. Kjøpes av Nina.
- Medlemsmøter: Monica og Benedicte foreslår å arrangere medlemsmøter i forbindelse
med boxersprint. Hensikten er å invitere og fange opp hva andre medlemmer ønsker seg av
aktiviteter. Et uformelt møte der ”ordet er fritt”.
2 pr år. Evt sommeravslutning med grilling, lengde hopp, boxersprint.
Vi tar sikte på å arrangere første ”ordet er fritt møte” i august. Nina sjekker om det er mulig
å være på Schæferklubben sitt sted i Nittedal.

Neste styremøte tirsdag 30. mai kl 18 på Herberget.
Oslo 30/3 -17
Anne Ekstrøm

