
 

Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
tirsdag 14. januar 2020 kl. 18:15 på Asylet. 
 
Tilstede: 
Nina, Tone G, Ingunn, Anne, Ole og Tone 
 
Sak 1 Kort presentasjon av styret.  
 

• Generelt ang styrearbeid  
o Styre kommunikasjon går på messenger – også agenda / referat 
o Agenda bli sendt ca 1 uke før styremøte  

 
• Forventinger, Interesseområder og «hva ønsker man å bidra med» 

Tone  G : treningsgruppe Romerike / i tillegg til Oslo, medlemsmøte ( boxer nye og 
fremtidige boxer eier )  sosiale happenings. 

o Kommentar regnskap – utlegg må inn raskt til tonegranli@icloud.com  
o Aktivtetsregnskap / prosjekt  

• Tone: Lager oversikt + rally  
 
• Ole: Bruks, MH  
 
• Ingunn: lydighet, utstilling (har jo valp)  

 
• Nina: MH, studieforbundet, arrangere bruks / MH  

 
 
Sak 2 Sett datoer for styremøter tom august + dagsmøte for å drøfte større saker.  
 
Dagsmøte: planlegge året + MH planlegging 8 mars – kl 1000 – 1500, Strømsveien 179  
Styremøte 5 april 1830 ( MH )  
Styremøte 13 mai 1830 
Styremøte Juni ikke fastsatt 
Styremøte 26 august 1830  
 
Sak 3  Orientering om planlagte arrangementer som styret har forpliktet oss til 

- Vinterutstilling 8.-9. februar. (Se sak 4) 
- MH stevne 13. juni og 14. juni. Hvaltjern Fetsund 

o Beskrivere – henvender oss pr mail (Nina) 
o Figuranter - henvender oss pr mail (Tone G) 
o Testleder, med aspirant  

- Boxer leir 19-22 juni 2020 
 
Sak 4 Vinterutstilling 8.-9. februar. Dugnad 
Oppgaver: 

- Pakke fra lageret - Tone / Ole  



- Rigge hall (fredag kveld)  
- Inngang 1-2 pers 
- Stand/shop 1 pers  
- Parkering 2-4 pers 
- Hjelp i valpshow lørdag 
- Rigge ned og kjøre til lageret søndag 
• Anne setter opp plan  

 
Sak 5 Aktivitetsplan for 2020. (se forslag fra årsmøtet) 
Hvilke aktiviteter har vi ønske om å planlegge for neste styreperiode?  
Kort «brainstorming» som kan danne grunnlag for dagsmøte 

• Tar opp dette på dagsmøte 8 Mars  
  
Sak 6 Orienteringssaker 

a) Boxernytt manusfrist 16/2 Saker: årsmøte m/ julebord, juletrening m/pakkesøk, 
vinterutstilling.  

b) Felles trening hver tirsdag. – status 
Elisabeth holder i tirsdagstrening – sammen med Anne 

c) Konferanse 7-8 feb 2020 i regi av studieforbundet Natur og miljø. «Kunsten å lede 
frivillige» Anne deltar fredag. 

d) Dommere til spesialutstilling 2021. Har avd. ønske for dommer? Svarfrist til HS 1. feb. 
o Styret overlater dette til utstillingsrådet , uten kommentarer  

e) Økonomi 
o Tone orienterte  

 

 
Sak 7 Eventuelt  

• Ingen saker 

 

 

27/1-2020 

Ole Wang 


