Referat:
styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
tirsdag 28. september 2021 kl. 18:00 på Asylet
De som rekker det møtes kl 1800 for å spise, møtet starter 1830.
Tilstedet: Ingunn, Tone R, Ole, Line og Anne
Sak 1 Boxer leir 18-21 juni 2021,
Oppsummering Boxerleir 2021 ved Line:
33 hunder /31 betalende
53 pax inkl instruktører
Gjennomført 7 kurs – minst 4 hunder på alle kurs
Montebello Rom 14 – Ikke bestill dette rommet, vi gir deltakerne i år som hadde dette rommet
rabatt neste år som kompensasjon.
Regnskap leir 2021
Ikke helt ajour
Total prognose – et lite overskudd
16 påmeldt p.t neste år
Ønsker om kurs
Spor / rally / spesial søk / agillty
Trenger 2 spor instruktører ( bruks )
Balanse kurs, gjerne med teori før leir ( det går en del tid til teori )
Rundering
Boxer med attitude
Dato for leir neste år: 24 – 27/ 6-22
Vi må regner med høyere pris på instruktørene
Sak 2 Aktivitetsplan
a) Kurs: (førstehjelp, nye-boxer eiere )
Ole ringer Tone G ang førstehjelp kurs i november
Nye-boxer eiere: Line?
b) Treningstilbud (f. Eks. spordag, by-trening, rallytreninger)
Ullevål P-hus , Anne sjekker
Bytrening – 13.10 ved Line – oppmøte ved plass frognerbadet 1800 – poll – heis / rulletrapp
osv
Sosialt med aktivisering, Ekeberg /Grønliåsen/Alnaparken (Ole/Anne ). Mandag i partall uker.
Anne tar kontakt med Joachim for å høre om han kan være med på aktivisering-tips
c) MH 2022: ønkse om 17-18. september -22

Sak 3 MH stevne 18. september og 19. september -21
Godkjent hos NKK , vellykket
Bjørn må få en påskjønnelse for step-in som testleder, (kanskje morgen levering)
Mange boxere gjennomførte testen.
Neste år: understrek i PM at det er Registeringsbevis/stamtavle hos NKK som må medbringes (blir
bortvist uten).
Sak 4 Årsmøte: 8/12-21 på Asylet
Legger opp til julebord
Styremøte fra 1800 , julebord fra 20:00
Dato publiseres på nett/face innen 10/10. ( kunngjøring / agenda / på valg )
Budsjett, regnskap, årsberetning, handlingsplan og valg. Må publiseres innen 22/11 (14 dager før
årsmøtedatoen)
Regnskapet sendes HS innen 15.01.22
Sak 5 Kjøp av klubb effekter:
Forslag til nye effekter som vi kan kjøpe for videre salg?
Kan få rest hos Glomma. Tone R følger opp.
Sak 6. Eventuelt
• Vinterutstilling 12-13 feb ( Drammen ?) 2022 evt 2023 i mai
Sjekker med Line
• Samarbeidkonf 16 - 17 oktober meld på innen 30 sept.
Vi sponser egenandel
FASTSATTE DATO FOR Styremøter
Torsdag 28. oktober. Asylet Kl 18 (1830)
Torsdag 25. nov NB! Må bestemme sted, det er opptatt på Asylet Kl 18 (1830)
Onsdag 8. desember Asylet Kl 18 (1830) Årsmøte kl 1900. Julebord kl 2000.
Onsdag 26. januar-22 Asylet Kl 18 (1830)

