
 

Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
tirsdag 17. september 2019 kl. 18:15 på Asylet. 

Deltakere: Joachim, Anne, Linn, Monica, Tone, Ingunn 

 
Sak 1  Økonomi – oversikt over hvordan alle aktiviteter i 2019 har forløpt. Slik at man kan 
lage plan for 2020.   
 

Utfordrende å lage budsjett da vi ikke har full kontroll på faktiske inntekter og 
utgifter. Her bør Styret sørge for bedre rammebetingelser for regnskapsfører for å 
sikre at hun får god nok informasjon til å kontere postene riktig. Forslag om å 
gjennomgå alle poster på eget møte for å bli enig om hvilke poster som skal benyttes 
til hva. Det vil gi bedre styring og forståelse av klubbens økonomi.  
Styret har gjennomgått budsjettforslaget og gjort noen justeringer. Budsjettet tas 
opp til endelig beslutning på neste styremøte.  

 
Sak 2 Aktivitets søndag. Sosialt treff på Ekeberg. 22 september.  
Avlyse pga. pågående hundesykdom?  
  

NKK står ved siste anbefaling om ikke å arrangere hundetreff. Styret stiller seg bak 
dette og avlyser sosialt treff. Joachim oppdaterer facebook.   

 
Sak 3 Stevner i 2020 - Må bestemmes innen 1. Oktober. 
 

- MH stevne  
Fet ikke anbefalt 25-26 april – de har snø i området/skistadion.  

o Nytt forslag som vedtas: 13. juni og 14. juni. Nina bekrefter ny dato med 
Herdag. 

  
 

- Rallystevne, skal vi arrangere i 2020?  
Tone spurt om avd. Telemark kan hjelpe oss. Hva trenger vi hjelp til? 

o Vi trenger minst 11 stk totalt til å være med på stevne om vi skal arrangere. 
Situasjonen for styret er svært usikker hva angår antall styremedlemmer 
neste år. Styrets innstilling er derfor å ikke forplikte seg til å arrangere 
rallystevne i 2020, men heller satse på å arrangere fellestreninger og 
rekruttkonkurranse på Ekeberg eller lignende med rallybaner.  

 
 
Sak 4 UOFFISIELL PRØVE SPOR KLASSE D - 12. Oktober.  

Vedtatt på forrige styremøte:  
I løpet av stevnedagen har vi Informasjon om hvordan man melder seg på offisielt og hva 



man trenger (startkort, osv) . Legger også ut en artikkel om dette på nettsiden. Elizabeth 
lager utkast til Joachim.  

Maridalen skole, lydighetsdelen OK 
Spor og felt holdes i Maridalen. 
Vidar er dommer – Aleksander kommanderer. 
Skrivere: Anne, Elizabeth, Joachim deler på oppgaven. 

Pris 150kr per pers. 
 
Kun 2 påmeldte så langt; Linn og Lovisa. Vi lager event på facebook for å fylle 
resterende 4 plasser. Påmeldingsfrist settes til 5. oktober. Vi avlyser arrangementet 
om ikke flere melder seg på. Beslutter dette 6. oktober.  
 

Sak 5 Evaluering av Boxerleir 21-24 juni 2019 

Linn: folk var stort sett fornøyde. Ta gjennomgang av hvilke kurs vi ønsker å tilby 
neste år og begynne å booke inn instruktører allerede nå.   
Sette klare tidsfrister for ryddigst mulig påmelding og fakturering. Diskutere dette på 
styremøte i november.  

 
Sak 6 faste poster 

Boxernytt saker: neste frist 9. november. Tar gjennomgang av innhold neste 
styremøte.  

 
 
Sak 7 Eventuelt  
  

1. Vi må invitere til årsmøte. Anne sender ut invitasjon og oppfordrer til å melde inn 
nye folk til styret.  

2. Dogs4All:  
a. Noen må ta koordineringsansvar for de som melder seg frivillige til å 

jobbe. Det ser ikke ut til at nok folk kommer til å melde seg frivillige i 
utgangspunktet, så dette behovet utgår.  

b. Standen: Hovedstyret har besluttet å ha en mindre stand i år. Tone stiller 
spørsmål til hovedstyret på lokalstyrets vegne, da vi mener en god 
størrelse på standen er en viktig mulighet til å vise frem boxere og 
rekruttere nye boxerentusiaster. Vi ønsker tilsvarende stand som tidligere 
år.  

c. Raseparade: Vi ønsker å ha parade begge dager. Tar opp dette på nytt på 
neste styremøte for å sørge for nok boxere.  

3. Samarbeidskonferansen: Ingunn kan kanskje stille. Hun sjekker opp dette og sier 
fra til Line Orlund/melder seg på.  

4. Spørreundersøkelsen: Joachim skal gjennomføre denne innen styremøtet i 
oktober slik at den kan inkluderes i årsberetningen i november.  

5. Valgkomiteen og rekruttering av nye styremedlemmer: 
Line skal ringe rundt på de som er til valg for å få en status, deretter forsøke å 
rekruttere nye styremedlemmer. Styret ber valgkomiteen vurdere å kjøre en 
facebook-kampanje eller lignende tiltak for å sikre neste års styre.   

 


