Referat fra styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
25. september 2017
Tilstede: Arne, Benedicte, Ingunn, Nina, Tone, Ann Kristin, og Anne
Forfall: Ingrid, Monica, Line
Sak 1. Oppsummering av spor D 3 sept. 17
6 deltakere, 4 møtte (frafall pga sykdom, disse 2 har fått tilbake pengene).
Alle fikk opprykk. Boxer vant J
Fra styret stilte: Arne, Tone, Benedicte, Nina, Ingrid.
Neste år:
Forslag om å bruke dogAra for påmelding. Da slipper vi problemet med at folk ikke betaler.
(betales med en gang via DogAra). Begrense hvor mange det er mulig å melde på til to mer
en det er plass til (dvs ha to på venteliste). Før konkurransen trekkes (på styremøtet) blant
de påmeldte – disse får beskjed om at de har fått plass, de andre får tilbake pengene.
Husk trekk av startnr. (sjokoladebit)
Fungerte fint med samarbeidet med Schæferhund klubben.
Sjekk om det er mulig å ha 8 deltakere – nok sporterreng? Fellesdekk 4+4?

Sak 2. MH. 7-8 oktober -17
PM er sendt ut av Nina.
Nesten 40 på venteliste.
Leke-Knuter – 10 stk som takk til Schæferhund klubben. Astrid lager.
Ingrid lager lunsj, er planlagt. (kl 13-14). - Beskriver, testleder og figuranter skal ha servering:
lunsj begge dager kl 13 – 14 til 15 personer. Ingrid tar ansvar. Anne hjelper
Figuranter OK Nina har liste.
Fra styret stiller: Anne, Nina, Ingrid, (Line kan være backup).

Lørdag ca kl 18: grille pølser og burgere + salat + kaffe. Nina handler (store tallerkener, gafler
og bestikk til lunsj også)
Rom til Herdag på Exporama. OK.
Nina tar imot beskrivere på fredag kveld.
Testleder møter kl 0800 (går igjennom testbanen med Schæferhundklubben)
Figuranter og resten av styret møter kl 0830
Første deltaker starter kl 1000. Oppmøte kl 0930.
Tone henter brus på lageret. + kasse m pappkrus + stempel. + chip avleser.
Sak 3 Rally-stevne
Innendørs stevne. Drammen. 18 mars 2018.
To baner og to dommere.
Ha med rekrutt + klassene.
Nina søker hovedstyre (mail til Kristin Pedersen ) i sept.
Søknadsfrist hos NKK er 31. oktober 2017.
Hva trenger vi av utstyr? Regelverk og lignende.
Melde til forbund? Snakke litt med Cecilia?
Benedicte booker hallen i Drammen. Benedicte hører med dommer.
Sak 4 Årsmøte og valg. Onsdag 13. desember kl 1830.
Line sitter i valgkomiteen - oppfordrer alle til å melde interesse.
Sak 5 Henvendelse fra Dogman
Dogman ønsker samarbeid (15% avslag for medlemmer på produktkjøp). Styret syntes ikke
dette er interessant. Men det kan være interessant med en avtale om sponsing av premier til
arrangementer - mot at vi deler ut reklame for Dogman på de samme arrangementene.
Det må sjekkes med Royal Canin om det er OK med tilleggs sponsor til arrangementene våre.
Nina tar saken videre.
Sak 6 Henvendelse fra Tone Granli.
Tone foreslår Mette Davidsen Falck som instruktør på boxerleiren. Styret setter pris på
innspillet. Sender tips videre til Line som er Leir-sjef og tar tipset med til videre planlegging.
Valg av instruktører er litt avhengig av pris.

Sak 7 Dogs4All, 17-19 november
Trenger dugnadsfolk!
Trenger 25 personer fordelt tor-søn.
Planlegger å spise på Egon på lørdag.
Tone og Pelle kan hente/kjøre henger.
Monica og Anne skal håndtere rollen som Line pleier å ha. (Line er muligens på reise disse
dagene)
Det er opprettet en facebookside ”Bøtteballetten 2017”. Vi oppfordrer alle til å melde seg til
dugnadsjobbing.
Sak 8 Økonomi
På brukskonto kr 90 000,Kr 19000,- overskudd på vinterutstillingen
Sak 9 Eventuelt
- Brukslydighetskurs med Mai Nicolaysen

søndag 15,22,29 okt. 4 t pr dag. (max 6 stk) kurset holdes i Oslo øst.
Pris. Kr 1500 for medlemmer. 1800 for ikke.
Søke studieforbundet.
Legge ut nett + Facebook.
Påmelding via mail. Benedicte tar seg av påmeldingene.

- Boxernytt - Frist i starten av november.
Tema: Nytt fra avd. + medlemmer bør komme med ønsker og hva de vil delta på. Være med
i ressursgrupper?
- Sambarbeidskonferansen 14-15 oktober 17: Avklart at Ingunn stiller fra styret. Tone
Robertsen ønsker å komme søndag.
Forslaget fra Line, om å spørre Tone Granli om å representere Oslo & Akershus hvis ingen
andre kan, faller derfor bort.
- Sosialt treff med boxersprint:
Benedicte og Ann Kristin arrangerer sosialt treff 14 oktober. Holder boxersprint slik at vi får
en sprint til før årsmøtet.
- Opprette treningsgrupper. (evt også innetrening?)
Avdelingen har tidligere hatt mandagstreninger. Dette har vi ikke hatt i år.

Det er en gruppe, uavhengig av avdelingen, som møtes på mandager og trener sammen og
mange fra styret er med på dette.
Det er kommet opp spørsmål om hvorfor dette ikke er lagt under avdelingens aktiviteter.
Ingen fra styret motsetter seg dette, men det må avklares med personen som har størst
eierskap til gruppa – denne personen sitter ikke i Oslo & Akershus sitt styre.
Flertallet i styret mener at treningen gjerne kan innlemmes i vårt aktivitetstilbud, men det er
uenighet om hvordan dette bør gjøres.
Flere mener at tilbudet bør være åpent for de som ikke er medlemmer og at vi bør se på det
som er verveplass. Aktiviteten skal da ikke sponses økonomisk av avdelingen. Man er redd
for å støte deltakere bort hvis aktiviteten formaliseres for mye. Pr. i dag er gruppen som
møter økende i antall - man bør være forsiktig med å gjøre for store endringer da det vil
kunne innvirke negativt på oppmøter tallet.
Noen mener treningen skal være for medlemmer og at tilbudet kan søke støtte til leie av
hall/instruktør og lignende. Man ønsker økende tilslutning til klubben og ser dette som et
godt tilbud som kan stimulere til innmelding.
Vi manglet innspill fra de som ikke deltok på styremøtet og ble enig om å ta opp saken igjen
på neste styremøte.

- Førstehjelps kurs m/Cecilie – tema vinter, kulde, poter, magedreining,
Nina spør Henning om lokale, og spør Cecilie om dato. Forslag: november?
Venter på svar fra Henning.
- MH og spor neste år – Nina har meldt inn datoer
Spor kl D: 9. september 2018 hos Schæferhundklubben
MH: 6.-7. oktober 2018.
- Boxerfestival i april. – dato må settes på neste styremøte
Cecilia og Trond Eriksen har meldt interesse for å holde handlerkurs. Ønsker symbolsk
donasjon til helseprosjekt.

- Tone Granli ønsker å låne klubbens Agilityutstyr for å arrangene treningsdag hjemme hos
seg:
Klubben har:
2 tuneller (1 stor + 1 liten ”lett”).
hjul
lengdehopp
3-4 høydehopp (må sjekke hvor mange pinner – Tone R sjekker)

bord
- Høringssak MH
Nina snakker med Kristin. Dersom hun mener styrets mening vil avvike fra hovedstyre
sender Nina melding til styret og vi avstemmer pr mail/messenger.
- Sporkurs til våren. Inkludere teori om hvordan man melde seg opp + uoffisiell sporprøve.
Neste styremøtet

Husk Julebord På Herberget, Onsdag 13. desember kl 2000. Anne publiserer på nettsiden
Publisere årsmøte innkalling

Neste styremøte Torsdag 19. oktober kl 18 på Herberget

Oslo 27/9 -17
Anne Ekstrøm

