Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
torsdag 25. februar 2020 kl. 19:00 på Teams.
Tilstedet: Ingrid, Tone R, Ingunn, Tone G, Ole og Anne
Ressurspersoner: Line
Sak 1
-

Rally grunnkurs med Aleksander i april/mai
Avholder kurset 30. apr – 2 mai
Anne kontakter deltakere fra forrige avlyste kurs + annonserer
Tone ønsker å sende faktura for deltakelse

Sak 2 MH stevne 18. september og 19. september.
Sted: Gjerdrum, undersøker nærmere (Tone G)
Tone G jobber med å finne grunneier + alternativer
Beskrivere: Herdag. Jobber for å bli ferdig utdannet. Kan ta kontakt i juli,
Beret eller Jørgen – venter på svar. Anne følger opp
Testleder: Lars Erik OK
Figuranter – venter litt med forespørsel ( min 4 stk ) neste styremøte 18. mars
Sak 3 Boxer leir 18-21 juni 2021 - orientering
-

Samarbeidsgruppe for å jobbe videre med leiren: Line, Linn og Tone G. De informerer og
trekker inn resten av styret ved behov.
41 hunder
10 kurs (hverdags lydighet, balanse / styrke: få deltakere)
Hvis ledige plass, ok med annen rase innenfor samme «husstand»
Må følge med mtp endringer i grenseregler
Se på betaling til kursinstruktører neste år

Sak 4 Utstilling sammen med Vestfold 29. – 30. mai
OK. Startet samarbeid med Vestfold (Espen)
Annonserer i Boxernytt.
Dommere- Freddy Christensen
Skriver- Intern ressurs
Ringsekretær – Kate
Espen står som kontaktperson, begge dager
Foreslår å bare dele inntekter/utgifter på 2 (OA og Vestfold)
Tone R sjekker opp mulighet for overnatting på hotell
Sak 5 Aktiviteter våren 2021 – hva kan vi starte med?
Digitalt kurs:
1ste hjelp ved Cecilie: Cecilie har ikke anledning inntil videre

-

-

-

Skadeforebyggende kurs - Tone G har undersøkt med Iselin:
Viktighet med å varme opp – oppvarmings øvelser
Massasje og forbyggende
Teams eller zoom – ca 30 deltakere er OK
Undersøker hva Iselin skal ha i betaling
Evt symbolsk sum for å delta (50 ,-)
Fysiske treff
Utendørs sosialt treff Sted: Lysdammen, Gjerdrum
14.mars kl 1200
Tur som avsluttes med grilling. Hundene i bånd på turen, mulig for de som ønsker det
å slippe hunder løs i hundeparken etterpå.
Styret tar med grillkull. Alle tar med det de skal spise og drikke.
Tone G sjekker området.
Anne reklamerer på facebook/nettside.
Skal vi planlegge og sette opp noen kurs?
Valp/Bronsemerke kurs?
Sporkurs kl D ?
Avventer til høst semester
Vi sjekker mtp instruktører
Avventer til neste styremøte
By trening
Rally trening / uoffisiell konk på høsten
Egen trening mot NBK dressurdiplom
Temakvelder: 1ste hjelp, Kjøp av valp og tiden etter, Info om Boxer

Sak 6 Orienteringssaker
- Joachim trukket seg som leder i HS. Nestleder trer inn til neste valg
Sak 7 Eventuelt
vi må skrive under på regnskap 2020!

Neste styremøte:
Torsdag 18.03.21 kl 1900 Teams
Torsdag 22.04.21 kl 1900 Teams

26/2-21
Ole Wang

