
 

Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
onsdag 11. november 2019 kl. 18:15 på Asylet. 

Til: Nina, Tone, Ingrid, Ingunn, Elizabeth, Monica og Anne 

 
Sak 1 Dogs4All 14-17 nov: stand nr D01-15 
 
- Hunder på stand:  
Hele helgen: Tobias, Balder, 
Fredag: Nila + kanskje vi får besøk av et valpekull på fredag. (Line søkt messa)  
Lørdag: Knirk. Melis/Nila (litt før og etter raseparaden) 
Søndag: Ecco og Melis 
 
- Ansvar for raseparade på lørdag: Monica 
(kl 13.30 i Hall E, møte i gangen mellom hall D og E kl. 13.00)  
 
Deltar: Kristin m/Dizzie, Balder (Anne/Monica går med han), Nila gå med smeller.no sele, 
Melis gå med kløv, Tobias gå med tjenestedekke (låne av Ecco). Husk Flagg (Tone), 
 
- Ting til utlodding: 

Eukanuba – noe gavekort med påfølgende bonuskort 4. sekken gratis 
Royal Canin – en stor forsekk, bøker (kanskje), 
Anne kjøpt en del leker og andre ting.  
Fish4Dogs – Nina ikke oppnådd kontakt. Prøver mer.  

Tone sjekker at vi har loddbøker. 
 
- Inngangsbilletter: 

Tone laster ned og deler ut inngangsbilletter.  
 
- Parkering – alle legger ut og sender kvitteringer på boxeroa-mailen. Nina tar det derifra.  
 
- Selge for lokalavdelingene  
Telemark: kopper, treningskjørt, paraply.  
Hovedstyret: julestrømpe, kalender, fleecepledd 
OA: bag, førstehjelp, sydvest, sekker, termos, utstillingsnåler, sorte krus,  
 
Reflekser, håndvarmere, ”lortelykter” kan legges på loddsalg eller gis bort.  
 
Tone lager liste med oversikt og tar med til standen.  
 
Vegg, lys og strøm er bestilt.  
 
Vaffelrøre og brus: Tone ordner.  
Pulvekaffe, te, pepperkaker, Tone/Ingunn kjøper.  



Bemanning av stand Tidlig vakt: kl 7.45 – 15.30.   Senvakt: kl 10.30 – 18.15 
 
Torsdag 14. nov ca kl 18.00 Rigge: Anne, Tone, Pelle, Ingunn, Joachim.  
 
Fredag 15. Nov: Tone (kl 0730), Helge Fjeld (kl 09.00-?), Monica (kl 1330-1630). Marianne 
Brenne (kl 1000-1800) 
 
Lørdag 16. nov: Ingunn (tidlig), Joachim og Linn (sent) + Tone (kl 730-?) 
 
Søndag 17. nov: Elizabeth (tidlig), Nina (sent), Anne (sent) + Tone (kl 730-?) 
 
Søndag: Rigge ned, kjøre til lageret. Nina, Tone, Pelle, Anne, Helge 
 
 
Sak 2 Årsberetning 2019, legges frem på årsmøtet (+ Sendes HS).  
Antall medlemmer og oppdatert informasjon om regnskap må fylles inn, ellers ingen 
kommentarer. 
 
Sak 3 Handlingsplan 2019/2020  
Styret definerte aktiviteter som allerede er bestemt for neste styreperiode. Og lagde også en 
oversikt over mulige aktiviteter som neste styreperiode kan ta videre. Se eget dok.  
 

Sak 4 Informasjons saker: 
- Årsmøte og julebord 3. des Vi må reklamere mer for dette - legg ut ny post på face. 
Anne/Joachim. 
Er det mulig å fremme sakene bedre? Mange i styret ser ikke postene og da er det sikkert 
mange andre som ikke se de også.   

- MH stevne 13. juni og 14. juni. Dommere: Nina har snakket med Tone Granli som hadde 
noen forslag. Nina tar kontakt med dem.  
Lars Erik i avdeling Østfold har ytret ønske om å gå sammen med Herdag. Det samme ønsker 
Tone Granli. Styret forsøker å la de få en dag hver og syntes dette er et veldig positivt 
initiativ. 

Sak 6 faste poster 
 
- Økonomi 
Regnskap er ferdig pr. 31/10-19. Monica avtale møte med Tone Granli. 
Status: ca 90 000 kr på brukskonto. 18 000 kr på bufferkonto.  
 
Sak 7 Eventuelt  
Samarbeidskonferanse dag 1:  
Ingunn informerte kort om de viktigste punktene til Oslo/Akershus. Litt få deltakere.  
Dag 2:  
Gikk igjennom MH-tester og helseundersøkelsen. Tok frem tester av boxer Norge og Sverige. 
Mye informasjon på kort tid.  
 
 
12/11-19 Anne Ekstrøm 


