Referat fra styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
20. januar 2018
Tilstede: Arne, Benedicte, Ingunn, Nina, Tone, Ann Kristin, Linn, Joachim,
Monica, Line og Anne
Forfall: Ingrid

• Vinterutstilling i Drammen hundepark 10.-11. Februar
Starte Med utstilling kl 1230?. (Anne sjekker med Henning)
Kan rigge del 1 og 2 fra kl 9
Hente lørdag morgen. Fra lager.
Anne: Send mail til alle om info på utstillingen hvem stiller når og har
ansvar for hva.
• Førstehjelpkurs. 25 jan. Kl 18-21
Komme ca kl 1730.
2+ styre + 4 schæfer. Joachim lage face event. Prøve å få flere med.
Ingrid og Ingun lage kake.
Nina, Anne, Ingrid, Ingunn kommer.
Nina ordner gave. Og henter fra lageret Avtaler m /Henning.
• Boxerfestival i Drammen hundepark. 28-29 april.
3 aktiviteter/kurs per dag.
Rom for å betale instruktører.
Ha show i pausen.
Annonseres i boxernytt

• Boxerleir i juni. Dette blir 10 års jubileum. Vurdere å ha gave til
deltakerene.

• Dogs4all 2017 oppsummering:
Trenger flere folk, særlig under raseparade og utstilling av boxer.
Ca 30 stk mellom kl 10-17
Bedre kommunikasjon mellom ”Linene” og trallene både i forkant og
under avviklingen. Og kommunikasjon mot andre lokal avdelinger som
stiller og jobber
Ønske om flere små traller. Evt noen personer med bare bøtte og pose
og papir
Nummerere trallene. Ha skift plan på tralle?
Sette arbeidsgruppe som involverer lokal avd. Og lager info, til alle som
jobber.

• Verdipoeng må synliggjøres. Fint å ha informasjonen i referat. Og
inkludere alle medlemmer som bidrar. Ikke kun styret.

• Styres oppgaver: Se Lines presentasjon
Styre er forpliktet til å stå bak vedtak. Være lojale mot det som vedtas.
Selv om man ikke er enig.
• NBK OA sin ABC. Dokumentet er påbegynt og ligger i DB. Internt
styredokument som skal fylles på/ut

• Dogs4all 2019. Bestemt at vi skal delta med ”Bøtteballett og stand” (fresøn i 16-18 nov).
• Vinterutstilling 2019. Vedtatt at vi ønsker å arrangere sammen med
hovedstyret i 2019 også.

• Samarbeidskonferansen til hovedstyret bør vi delta på Hovedstyret
dekker for 1 pers. Mange stiller m/ 2 personer fra sitt styre/avd.
• Budsjett gjennomgått og vedtatt.
Skal begynne å føre budsjettregnskap pr aktivitet.

• Styremøte: På Asylet /herberget.
onsdag 28 feb. Kl 18-21
tirsdag 17 april Kl 18-21
onsdag 30 mai Kl 18-21
tirsdag 21 aug Kl 18-21

Anne 29/1-18

