
	  
14. januar 2014 
	  
Tilstede:  
Ingunn Terjesen, Line Orlund, Nina Winger Sørum, Ingrid Tomulevski. Lovisa Plötz 
og Aleksander Nymo 
 
Forfall: 
Thomas Andersen 
 
1. Referat fra forrige styremøte  
Referat fra forrige styremøte ble godkjent.  
2. Økonomi  
Lokalavdelingen har god økonomi.  

• Vi fikk høyere inntekt fra Dogs4all enn vi hadde trodd. Dette betyr at vår andel fra 
utstillingen er i overkant av 17 000 kroner.  

• Vi ser allerede nå at vi kommer til å klare å holde budsjettet i forhold til boxerleiren. 
Det er budsjettert med et bidrag fra lokalavdelingen på 10 000 kroner til leiren.  

• Vi har fortsatt stående 14 000 kroner til Patrik Hammer Gndersen. Vi blir enige om 
at vi nå ønsker å overføre pengene til ham, så må han selv ta ansvar for innkjøp av 
valp.  
 
• Vi har fått i overkant av 6000 koner i mva kompensasjon fra NKK 

 
3. Stand på eXporama 8.-9. februar 

Hovedstyret har innvilget mulighet for stand for Oslo og Akershus i forbindelse med 
vinterutstillingen. Vi håper alle kan være med og trenger i tillegg noen som kan 
finne frem det som skal med fra lageret torsdag kveld. Gi beskjed om når det 
passer, så fordeler vi. Ingunn og Line har ikke mulighet til å bidra. 
 

4. Boxerleir 
Det er nå påmeldt 27 hunder til leiren. Det er fortsatt ledige plasser på de fleste 
kursene. 
 

5.  Nettsiden 
Vi går gjennom tilbudet fra NSN. Vi konkluderer med at dette ser ut som en god 
løsning som vi mener vil heve kvaliteten på siden vår. Vi bestemmer oss for å takke 
ja til dette. Sidene vil ha en startkostnad på rundet 2000 kroner og i tillegg kommer 
årlige kostnader på rundt 7000 kroner 
 

6. Datoer for ulike arrangementer våren 2014 
- Kurs Valp/unghund: 24. april (teori) – slutt 2. juni. Kurs mandager og 
torsdager (følger skolen og har ikke kurs på ”røde” dager). 
 



7. Klubbhytta 
NJF har bekreftet at de har mottatt vår oppsigelse. Vi må være ute av lageret innen 
utgangen av mars. Vi avtaler å møtes for å tømme resten lørdag 22. mars kl. 10.00. 
Vi regner med å bruke et par timer på tømmingen og overflytting til nytt lager. 
 
8. Profilering 
Vi ser på ulike profileringsartikler. Vi ender med at vi ser etter refleksvester til hund 
som et alternativ. 
 
Eventuelt 
Hovedstyret takker ja til å sende brosjyrer til valpekjøpere som melder om fødte 
valper. De betaler 15 kroner per brosjyre.  
 
Neste styremøte 25. februar 
 
Referent: Line  


