Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus. Torsdag 2. september 2021 kl 2000. Teams
Tilstedet: Tone G, Ingunn, Tone R, Line, Lovisa og Anne
Sak 1 MH stevne 18. september og 19. september. Se eget skriv
Planlegge og fordele oppgaver fredag – lørdag – søndag
Sak 2 Aktiviteter høsten 2021
3. oktober. Gjerdrum treff. m/ Tone G
På møte 28/9:
Lage en aktivitetsplan der vi setter datoer for aktiviteter og fordeler ansvar for å gjennomføre.
a) kurs? (f.eks. spor, lydighet, rally, førstehjelp, nye-boxer eiere)
b) treningstilbud? (f. Eks. spordag, by-trening, rallytreninger)
c) sosiale treff?
d) MH 2022?

Sak 3 Styremøter sept-jan.
Tirsdag 28. sept. Asylet Kl 18 (1830): aktiviteter, oppsummering boxerleir, klubbeffekter
Torsdag 28. oktober. Asylet Kl 18 (1830): årsmøte dokumenter
Torsdag 25. nov Asylet Kl 18 (1830): sluttføre budsjett
Onsdag 1. desember Asylet Kl 18 (1830): årsmøte og julebord
Onsdag 26. januar-22 Asylet Kl 18 (1830): første samling for nytt styre
Sak 4 Årsmøte – 1. desember 2021 – På møte 28/10
Ordinært årsmøte avholdes innen 10. desember slik at avdelingenes regnskap og årsberetning kan
behandles av møtet før frist for innsending til hovedstyret med frist 15. januar. Dato for årsmøtet skal
bekjentgjøres for medlemmene minimum 8 uker før møtedato. Frist for å sende inn forslag til saker er
6 uker før møtedato (sendes til styret). Frist for å sende inn forslag til kandidater til verv er også 6 uker
før møtedato (sendes til valgkomiteen).
Dato publiseres på nett/face innen 4/10.
Budsjett, regnskap, årsberetning, handlingsplan og valg. Må publiseres innen 15/11 (14 dager før
årsmøtedatoen)

Sak 5 Oppsummering Boxerleir På møte 28/9
Sak 6 Økonomi
Sak 7 Eventuelt
a) Februar utstilling 12. - 13. feb. 2022. I Drammen.
Dommer: Forslag fra utstillingsrådet til OA: Beatrice Stocchi, Italia (Boxeroppdretter, dømt utlandet,
men ikke dømt i Norge). Tone R melder tilbake til utstillingsrådet at avd OA godtar forslaget.

b) Lageret: vi er tomme for klubb effekter. Tone R skaffer forslag til nye effekter som vi kan
kjøpe for videre salg. Vurderes på senere styremøte

3. september 2021: Anne Ekstrøm

