Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
17. april 2018
Tilstede: Ingunn, Nina, Tone, Line og Anne
Meldt forfall: Linn, Joachim, Monica, Ingrid, Ann Kristin, Arne og Benedicte
Sak 1 Rally stevne 18. Mars – oppsummering
- Vanskelig å skaffe dommere når stevnet er tidlig på året. Vi har inntrykk av at det er vanlig
å booke dommere ”fra år til år”.
- Booke hall tidlig.
- Avklar og ha dialog med dommere underveis ang. antall ringer og oppmøtetider. Enighet
før man sender ut PM er lurt.
- Drammen fungerte OK med 2 ringer.
- kl 1 og 2 bør skjermes godt for forstyrrelser.
- Det ble feiloppmøtetid for elite i PM – viktig at flere dobbeltsjekker før utsendelse, ellers
bra planlagt.
- noen ønsket tilbakebetalt påmeldingsavgift pga ulike omstendigheter. Vi valgte å avslå alle
pga økonomiske hensyn. (Det er ingen krav til at arrangør skal tilbakebetale)
- veldig bra å kunne ha Cecilia som støtte – hun bidro sterkt til at stevnet ble vellykket.
- Hvis nytt stevne: Kanskje ringene bør være på andre steder i hallen.
- I PM be om info om evt behov for HC plass
- Sjekk om det er krav om at man har disk-liste. Det kom spørsmål om dette.
- To tidtakere pr ring samtidig.
- Husk å ta med boxer premiepall.
- Kim (dommer) fikk gode tilbakemeldinger.
- Mannskap nødvendig: 1-2 parkering, 2 i sekreteriat. 2 pr ring (tidtaker og ringsekretær). 1
til mat. Vi var NOK folk – men det var godt siden det var første Rally-stevne vi avholdt.
- Regnskapet er ikke klart. Monica mangler bilag fra Anne og Linn/Joachim. Ser ut som det bli
overskudd.
Sak 2 Boxerfestival i Drammen hundepark. 28-29 april. Status (Benedicte/Ann Kristin)
Kursene i år:
Lørdag:
- Agility m/ Vibeke D. Andersen - fullt
- Handler – m/ Cecilia Victoria Sundberg og Trond Eriksen
- Lydighet – m/Ingrid Tomulevski

Søndag:
- Agility m/ Vibeke D. Andersen
- Rallylydighet m/ Alexander Nymo - fullt
- Spesialsøk m/ Kjersti Østlund
Pris:
600 kr for en dag
1000 kr for begge dager
Halv pris for hund nr. 2
De som deltar fra styret hjelper Ann Kristin og Benedicte med praktisk gjennomføring.
(Anne, Tone + Ingunn og Monica på søndag)
Ta opp ang. betaling i forhold til styremedlemmene og deltakelse på neste styremøte.
Sponsorer: Eucanuba og Vom&Hundemat
Sak 3 Sporkurs til våren. Status (Nina/Joachim)
Nina ringer Vidar og spør om han kan ha kurs.
Sak 4 Introduksjonkurs 3. Mai – Status (Joachim/Line/Anne)
Antall påmeldte = anne sjekker m joachim
Sak 5 NBK OA sin ABC.
Nina fordeler punkter på alle i styret, som igjen fyller ut sin informasjon. Resten tar vi felles.
Skriv i eget dokument og send til Joachim.
Tas opp på nytt i neste styremøte.
Sak 6 sosialt treff – sette dato? (Linn) – utsettes pga få på styremøtet.
Sak 7 økonomi
Telemark og Østfold skal ha penger for Dog4All jobbing.
Anne få kontonr fra dem og sender til Monica. Sette opp ”kvittering”: ”NBK oa betaler ut kr
xxxxxxx for deltakelse jobbing antall time xx Dog4all 2017”.
Monica skal sette inn penger til hovedstyret etter vedtak kontonr 50820658180 merkes
50/50 spondylose og helsefond.
Sak 8 Boxernytt neste nr…
Skriv om fesitvalen og rallystevnet. Anne høre m Joachim om han kan skrive.
Frist 22/4. Hvis vi melde antall side kan vi utsette fristen.
Ønske 3-4 sider.
Sporstevne annonse + MH ?

Sak 9 eventuelt
Fellestrening flyttes ut? Forslag til steder. Kommet ønske om å rullere treningsområder.
Anne/arne Forslag: legg ut på face gruppen oppmøtested. Oppfordre til å melde inn egnede
steder. 2-3 steder å rullere på.
- Boxerleir i juni. Dette blir 10 års jubileum.
Har leid 2 kabiner i sverige. 3-4 hytter ledig, 5 kursplasser.
Kan åpne for 12 plasser Rally til. (to instruktører).
Vurdere å ha gave til deltakerne. 100 stk. Monica /Tone sjekker.
(Line/Linn/Monica)
- MH 6.-7. oktober 2018 (Nina/Joachim). Fått henvendelse av folk som vil delta. Ikke åpnet
enda – gjøres nå.
Herdag er ledig for oppdraget = bookes.
Trenger 4 figuranter. – hente folk fra Boxerklubben
Beskrivere – 2 stk som Herdag kjenner. Nina følge opp.
Samles fredag og gå løypa m/figuranter og testleder. Grille på kvelden.
Knut og Arne (Schæferhundklubben hjelper oss)
- Spor D 9. september 2018 (Nina/Anne)
Vidar er booket. Omådet Nittedal OK. Knut (Schæferhundklubben hjelper oss)
- Søknad om moms refusjon er sendt NKK.
Disse sakene kan vente og tas opp ved en senere styremøter:
- Dogs4All 16-18 nov
- sammensetning av styret. Hvor mange medlemmer og hvor mange vara.
- forslag (Anne): Massasje kurs som temakveld?
- fellestreninger: Bør vi ha en ansvarlig som holder trening iblant slik at det blir litt mer
organisert?
Neste møte: onsdag 30 mai Kl 18-21 (Nina kan ikke delta)

