Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
onsdag 26. januar 2022 kl. 18:30 på Asylet
Tilstede: Tone G, Line, Tone R, Ole og Anne
Sak 1

Vinterutstilling i Drammen hundepark i 12.-13. februar-22
- Ønsker å avvente / NKK sier at det går fint mtp smittevernsregler
- Planlegger for avholde utstillingen
- Legg ut på FB ( Anne )
- Skifte dato i 2023 – Rommen om sommer ?
- Utstillingsrådet / hovedstyret stiller begge dager
- 2 stk for å dekk parkering
- 2 stk i døren
- Skriver ( Tone lørdag / utstillingrådet avklarer søndag )
- Lørdag – kvelds utstilling
- Gaver til dommer osv: Vin glass / 2 glass pr pers ( 5 pers )
- Deltakerpremier valp ( Tone R )
- Dommere: hentes på hotell Unio kl 1430, Line
Mat (mat til 6 - Tone bestiller tapas til lørdag / enklere lunsj søndag
Anne fikser kyllingsalat / middag ( Trine har kontroll )
- Velkommen ved Anne lørdag / Hege søndag
- Sekretariat og stand Tone R
- Lørdag; har hall fra kl 1500, møte på lageret kl 1200 Utstilling starter 1600 , ikke mulig å
komme inn før kl 1500
Søndag oppmøte kl 0900
Sak 2 Lage en aktivitetsplan der vi setter datoer for aktiviteter og fordeler ansvar for å
gjennomføre. F.eks:
a) kurs (spor, lydighet, rally, førstehjelp)
- Alex kan ha 1 rallykurs ( ukedager ) og 1 lydighet (helg )
Anne avtaler med Alexander
Mulighet å leie på Lahaugmoen ?
b) treningstilbud / sosiale treff
Tirsdager, bytter sted litt ettersom hva som passer / vær
Anne legger ut på FB
c) Uoffisielle konkurranser
- Rekrutt Rallystevne
Alexander skaffer dommer – etter påske i en helg ( søndag 24 apr Rommen ? )

d) Hva kan boxer brukes til” nye og fremtidige boxereiere
Innlegg ved medlemmer av styret 6 mars ( Line sjekker lokalet , Furuset vell ?)
e) MH 2022. 17-18 september. Skal vi booke beskrivere, sjekker med fast gjeng ( Anne )
Sak 3

Varamedlem
Vi mangler et varamedlem. Forslag til kandidater? Ole ringer Runa og Eli

Sak 4

Fastsette datoer for styremøter tom august

Onsdag 23 feb Basal med middag, Anne inviterer Monica kl 1800
Onsdager 30 mars / 11 mai / 24 aug
Sak 5
-

Strategi rundt utstilling og hunder som diskes pga hvit farge
Diskutere og bli enig om hvordan vi formidler styrets holdning.
Forfatte brev til NBK HS om at de følger opp saken ang disk av hvite boxer? (ref styremøte
25/11-21). Tone begynner på skrivet til NKK.

Sak 6

Eventuelt

31.01.22
Ole Wang

