Referat fra styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
28. februar 2018
Tilstedet: Arne, Benedicte, Ingunn, Nina, Tone, Linn, Joachim, Monica, Ingrid og Anne
Forfall: Ann Kristin, Line
Sak 1 Aktivitetsplan for 2018 er laget og styremedlemmer er fordelt som ansvarlig pr
arrangement. Legges i DB og link sendes ut på mail (Joachim)

Sak 2 Vinterutstilling i Drammen hundepark 10.-11. Februar
Gikk bra. Økonomi overskudd. Ca 20 000. Parkeringen fungerte, men det burde vært 1 oppe
og tre nede i press periode. (På søndag.) Kunne med fordel brukt sperrebånd for å avgrense
P plassene puljevis. (For å få større kontroll på hvor folk står). Søndag var det stort behov for
HC plass – vi brukket alle plassene oppe.
Hp-valp rosetter ved inngangen var lurt.
Cecilia sto som arrangør på facebook – burde vært klubben og ikke en privatperson.
Sak 3 Førstehjelpkurs. 25 jan
Bra kurs. Dårlig markedsført. Burde startet markedsføringen tidligere. Ok sted å arrangere.

Sak 4 Rally stevne 18. Mars
Planleggingsmøte for ”dugnadsgjeng.” torsdag 8. Mars kl 1930. Til nå 79 stk påmeldte.
Benedicte og Anne se på rosetter 2/3.
Sak 5 Boxerfestival i Drammen hundepark. 28-29 april.
Alle instruktører i boks. Åpner påmelding 17. mars. Elektronisk påmelding (som havner i exel
ark.) 2-3 instruktører ønsker kun donasjon til nyreprosjekt. Summen må bestemmes etter at
vi har større økonomisk oversikt.
Reisegodtgjørelse skjema ligger i DB.
Vom og hundemat sponsor en dag. Mangler en dag.

Sak 6 Sporkurs til våren.
Nina og Joachim ansvarlige - Finne dato april/mai?. Skaffe kursholder.
Inkludere teori om hvordan man melde seg opp - lage video?
Også litt teori på hvordan man legger spor.
Kursbevis NBF, boxerklubben dekker startavgift NBF hvis man melder opp til prøve.
Også arrangere uoffisiell sporprøve. Samarbeid med schæferhund klubben

Sak 7 økonomi
Bra økonomi. Ca 90 000 På konto.
Monica vil gjerne ha budsjettene for arrangementene.

Sak 8 NBK OA sin ABC. Dokumentet er påbegynt og ligger i DB. Internt styredokument som
skal fylles på/ut.
Lages som erfarings og oppslagsdokument med god innholdsfortegnelse.
Den som har ansvar for arrangement har ansvar for å fylle inn info. Etterpå må dokumentet
redigeres. Alle får dokumentet på mail og sender sine innspill pr punkt til Joachim.
Nina leser og danner seg et bilde av hva som skal gjøres.
I malen er det viktig å få med frister for søknad og innmelding

Sak 9 Boxernytt neste nr
Har vært: Vinterutstilling, rallstevne. Dressurkurs Ingrid.
Kommer: Festival, sporkurs. Boxerleir. Introkveld. Sosialt treff?

Eventuelt:
- Studieforbundet gitt beskjed om at vi må printe ut kursbevisene.
- Ingrid forslag om foredragsholder. Eva Bodfelt. (svensk) Lydighet. Foredrag med
diskusjoner. 4 temaer a 3 timer.
Fint i et auditorie. Til høsten når det begynner å bli kaldt ettersom dette er inneaktivitet.
Nina tar kontakt og hører om hun har ledig dato.

Anne 26/2-18

