
 

Referat styresamling i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
Søndag 3. mars 2019 kl. 10:00 i Sykepleierforbundets lokaler 

Til: Nina, Tone, Linn, Joachim, Ingrid, Ingunn, Elizabeth, Monica, Line og Anne 

Saker for diskusjon:  
1. Organisering av styret og ansvarfordeling 
Samtale rundt styremedlemmenes forventinger og ønsker for styrearbeidet. 

Ansvarfordeling 

Nettsider – Joachim, Anne 

Facebook – Joachim (er også kontakten mot hovedstyrets Facebook) 
Alle i styret kan legge ut saker på avdelingens facebookside. 

NB! Avdelingens Facebook side. Får å få mest mulig synlighet på facebook, og dermed treffe flest 
mulig personer med informasjon, er det anbefalt å legge all informasjon på samme side.  
Fra 3/3-19 samler vi informasjonen på avdelingens facebook side og faser på sikt ut undergruppene, 
(som for eksempel treningsgruppen). 

Referat – Elizabeth, Linn og Anne. (rullerer) 

Lageret - Tone 

NKK kontakt – Nina 
delta på årsmøte til NKK Oslo /Akershus: Nina evt delegere 

Studieforbundet – Nina 

Agenda/innkalling styremøter: Nina, Anne 

Økonomi - Monica, Nina.  
+ lage årshjul med behandlingsfrister ang. Økonomi til styre. 

Boxernytt – Alle må gi innspill på ting de arrangerer eller deltar på. Noter tid, sted, antall deltakere 
osv. Ta bilder. Joachim samler og skriver og holder kontroll på innsendingsfrister.  

Kontaktperson mot hovedstyret – Nina, Anne 

Mail til lokalavdelingen – Nina 

Mail for boxerleir – Linn, Line 

 

2. Hvordan engasjere medlemmer: 

- Lage spørreundersøkelse på hva medlemmer ønsker seg. Sendes elektronisk. Joachim starter med å 
lage et forslag og sender ut til resten av styre slik at vi kan gi innspill. Joachim ønsker tilbakemelding! 

- Spørre ressurspersoner om hva de kan bidra med og hva de forventer seg tilbake.  
Alle styremedlemmene sender en oversikt over kjente resurspersoner til Linn. Legg med informasjon 
om ”hvem de er”, hva de kan bidra med, mailadresse, telefonnummer.  

Overskrift på mailen: ”Ressurspersoner til NBK OA styret”. Sendes Innen 17. Mars. 



- Arrangere ”by trening”. Hensikt med treffet er å vende hundene til by-miljø. Starter i 
Frognerparken, beveger seg mot Nasjonalteateret. Line har gjennomført dette mange ganger. 
Elizabeth blir med for å bli kjent med arrangementet slik at hun også kan arrangere. Line og Elizabeth 
finner dato.  

- Små lokale treff. Avdelingen dekker et stort geografisk område. For å nå medlemmer ser man det 
som hensiktsmessig å arrangere små treff lokalt. Styret har inntrykk av at Tone Granli kanskje kan 
benyttes som en ressursperson for å arrangere treff i Gjerdrum.  
Tone Robertsen tar kontakt med henne. Styret bør opprette god kontakt slik at ressurspersoner føler 
seg inkludert og ivaretatt. 

 

3. Støtte til instruktørutdannelse. 

Hovedstyret dekker inntil 50 % av kostnader til kurs og seminarer som holdes i regi av NKK eller NBK.  

Personer som ønsker støtte til kurs og seminarer skal først sende sin søknad til hovedstyret. Dersom 
man får avslag hos hovedstyret, kan man sende søknad om støtte til NBK avdeling Oslo og Akershus. 
Lokalavdelingen benytter samme kriterier som hovedstyret. 

NKK instruktører kan ikke være instruktør hos andre kommersielle aktører. Derfor dekker ikke 
lokalavdelingen instruktørkurs hos kommersielle aktører. 

 

4. Dogs4all  

Line og Tone går i dialog med NKK for å avdekke om det er mulig å bidra på Dogs4All på andre måter 
enn vi tidligere har gjort. Dugnad fra torsdag – søndag krever mye ressurser, derfor bør man se på 
om dugnaden kan organiseres og tilrettelegges bedre. (For eksempel ta ansvar for en hall). Telemark 
og Østfold er gjerne med videre.  

Hensikten er å opprette en dialog slik at man ikke mister dugnadsmuligheten for kommende år.  

Styret ser det som positivt at noen styremedlemmer ønsker å ta ansvar for dugnaden og delta på 
Dogs4All, men har også forståelse for at alle ikke har anledning eller ønske om å delta like mye.  

Lokalavdelingen ønsker å ha stand på D4A. 

 

5. Boxerleir 21-24 juni.  

- deltakeravgift – endret i 2019. Øket med kr 300 for medlemmer 

 - Lage nytt system for ”bonuspoeng”. Tas opp til diskusjon senere.  
 

6. Midler til markedsføring/ facebook. 

For å øke synlighet på facebook innlegg kan man betale for bedre visning/kjøpe synlighet.  

Det settes av opptil kr 4000 denne styreperioden. Tas fra tidligere opptjente midler, konto.  

Merk at det i tillegg er positivt at styremedlemmer liker og deler innlegg på avdelingen side. Det 
bidrar til at flere ser innleggene.  

 

7. Studieforbundet hvordan fylle ut og hvordan er reglene.  

(naturogmiljo.no) 



En studieplan må godkjennes av studieforbundet før den kan benyttes, dette er en prosess som tar 
tid. Det anbefales å benytte ferdige studieplaner som allerede ligger tilgjengelig.  

Krav: Minimum 8 timers kurs. Minst tre personer over 14 år.  (tilskudd pr time kr 100 ) 

Må registrere: adresse, tlf, fødselsår.  

Man må laste ned diplomer som deltakerne skal ha. Det er viktig for studieforbundet at vi gjør det. 
(de blir målt på dette). 

Fra man søker om kursstøtte (fylt ut søknad og fått godkjent) har man frist på 3 mnd. til rapport må 
være levert inn. 

 

8. NBK OA sin ABC. ”Hvem gjør hva”. Plan for ferdigstillelse. 

Elizabeth leser igjennom dokumentet. Lager en oversikt på avsnitt som er mangelfulle eller mangler 
informasjon og fordeler disse på styret.   

 

9. Aktivitetsplan for 2019: 

BoxerFestivalen 23-24 mars.  
Lørdag: Mangler 1 instruktør og pauseoppvisning 
Søndag: OK  

Nina,  Linn, Joachim og Line jobber videre for å ferdigstille. 

 

a) MH stevne 11-12 mai 2019  
Herdag har satt av helgen. Testleder.  
Herdag har sagt vi kan tilby noen å gå som ”aspiranter” med han denne helgen. 
 
Nina kontakter skistadion på Hvaltjern for å leie stedet 
Dommere: Anne tar kontakt med dommere på NKKs liste.  
Figuranter: Anne forhører seg med figuranter 
 
 

b) Massasjekurs. Anne jobber for å få til noe. 
 

c) Utstillingstrening – I forkant av årsvinnerutstillingen. Nina venter på svar fra Henning.  
 

d) Spor kl D kurs.   
Nina gjenoppretter kontakt med Vidar Bratlie. Ønske om kurs som går over vår og høst 2019. 

Plan for kurs:  
Spor en helg m/Vidar Bratlie.  

Felt en helg m Vidar Bratlie. 

Brukslydighet en helg m/Aleksander 

Avsluttes med en uoffisiell konkurranse til høsten. 

 

Planlagte styremøter 
- Styremøte: 10. April kl 18 møtet i Lille grensen 3 (Annes arbeidsplass)  



- Styremøte: 3. Juni kl 18 Asylet 
- Styremøte: 20. August kl 18 Asylet 

 

Saker for kommende styremøter: 
- Evaluering av Vinterutstilling 9-10 februar. 
- Boxernytt nr 2 manusfrist? Saker? 
- Økonomi (fast agenda punkt) 
- Facebook opplæring fra Joachim 
- Fotoshoot. M joachim  


