Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
mandag 3. desember 2018 kl. 18:00 på Asylet.
Tilstede: Benedicte, Ingunn, Nina, Joachim, Monica, Ingrid, Line og Anne
Sak 1 Dogs4All 16-18 nov – KORT oppsummering
Gjennomføringen av Dogs4All gikk bra, men vi er litt få til å jobbe, slik at alle jobber for
mange timer. I år fikk vi ikke så mange ”russ” som vi ønsket. Dette økte arbeidsbyrden på
resten.
Dersom vi skal ta på oss Dogs4All i 2019 må vi forsøke å få flere til å bidra. Evt skaffe ”egne”
russ. Vurdere tiltak som kan få folk til å stille opp på dugnaden.
At styremedlemmer har pliktoppmøte må kommuniseres bedre. Slik at alle er innforstått
med dette før de sier ja til verv.
Dogs4All krever mye innsats - styret må ta stilling til om det er verdt innsatsen.
NKK skal ha svar før 10. februar 2019
Sak 2 Årsmøtet 3/12
- økonomi
lite underskudd ca kr 5300,Sak 3 Felles trening på tirsdager – det ble ikke tid til å drøfte denne saken
Anne har startet opp (Annen hver tirsdag).
Eventuelt:
Styret vedtok å trekke Rallystevnet som opprinnelig var planlagt 7. september 2019. Vi kan
trekke stevnet fra NKKs aktivitetskalender (uten konsekvenser) innen onsdag 5. desember.
Nina gir beskjed til NKK.
Begrunnelse:
Erfaringsmessig er det svært få boxere påmeldt på rallystevner og ettersom avdelingen har
behov for flere aktive medlemmer bør vi fokusere på aktiviteter som kan bidra til økt
engasjement og oppmøte.
Disse sakene kan vente og tas opp ved en senere styremøter:
- Studieforbundet hvordan fylle ut og hvordan er reglene.
- Massasjekurs. Anne jobber for å få til noe til vinteren.
- Utstillingstrening – Nina sendt mail til Henning? Status?
- NBK OA sin ABC. ”hvem gjør hva”. Status.
- MH stevne 11-12 mai 2019 Book dommere og sted
- Hvordan engasjere medlemmer, sende undersøkelse?
- Midler til markedsføring/ facebook. Søke hovedstyret?
Neste styremøte er 28/1-19.
4/12-18 Anne

