
 

Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
mandag 20. august 2019 kl. 18:00 på Asylet. 

Tilstede: Nina, Tone, Joachim, Ingrid, Ingunn, Elizabeth og Anne 

 
Sak 1  Aktiviteter høst 2019  
 
”By-trening”: Elizabeth prater med Line og finner dato iløpet av høsten for å arrangere treff. 
 
Dressurkurs: Ingrid har 2 kurs (valp/bronsemerke) 8 deltakere. August – september.   
 
Aktivitets søndag. Sosialt treff på Ekeberg. 22 september.  
Trening fra Kl 12-13. Grill og sprint fra 13.  
Joachim lager sak på facebook/nettside.  
Anne tar med rallyskilt, hopp, ruta. Tone tar med rally holdere  
Elizabeth kjøper engangsgriller og tennvæske.  
 
Felles Trening: Det planlegges ikke noe fast treningsdag, men hvert enkelt styremedlem kan 
legge ut på facebookgruppa dersom de har anledning til å arrangere.  
 
 
Sak 2 Forespørsel om samarbeid fra nytt hundesenter i Ytre Enebakk.  
Hundesenter ved Bjørnholt, Ytre Enebakk. Hovedvekt på spor og søk /rundering, samt 
lydighet. målgruppen er hund og hundeførere på alle nivåer. 
 
Nina tar kontakt for å skaffe mer informasjon.  
 
 
sak 3  Dogs4All 15-17 nov. 2019. Stand/”bøtteballett” 
 
Stand:  
Styret ønsker å ha stand på Dogs4All. Ca samme str som tidligere.  
Tone sjekker om Hovedstyret bestiller. 
 
Fordeling av oppgaver og bemanning på stand: 
Torsdag 14 nov ca kl 18. Rigge: Anne, Tone, Pelle, Ingunn, Joachim 
Fredag . ca kl 730: Nina, Tone,  
Lørdag Anne (tidlig)  Joachim (sent) + Tone 
Søndag: Elizabeth (tidlig) Nina (sent) + Tone 
Søndag: Rigge ned. Nina, Tone, Pelle + ? 
 
”Bøtteballet” 
Line vært på møte med NKK. Det er mulig for oss å ta ansvar for noen haller, uten at vi tar 
overordnet ansvar slik vi har gjort tidligere.  



NKK skal stå for klargjøring av traller.  
 
Line kan sende ut en mail og samle informasjon om hvem som kan jobbe, og sende oversikt 
til NKK.  
Telemark ønsker ansvar for en hall.  
Østfold er interessert i å bidra.  
 
 
Sak 4  Spørreundersøkelse til medlemmer og resurspersoner  
Joachim ønsker at styremedlemmene sender han forslag til hva vi ønsker svar på.  
Send på chat. Innen 1 sept.  
 
Deretter vil han sette sammen et forslag til undersøkelse som kan sendes til medlemmene. 
Det ble også diskutert å legge ut en undersøkelse på facebookgruppa, slik at vi kan nå 
personer som ikke er medlem av Boxerklubben.  
 
 
Sak 5  spor kl D kurs – felt og konkurranse gjenstår 

FELT - Helgen 31.August - 1.September.  Informasjon er sendt til deltakerne.  
Elizabeth drar opp ca kl 9 holder av område. 
Anne sender oversikt til Monica/Nina på hvem som skal betale.  

UOFFISIELL PRØVE SPOR KLASSE D - 12. Oktober.  
Nina hører med Maridalen skole. 
Vidar er dommer – Elizabeth snakker med han angående område for spor og felt 
Anne sender mail til deltagerne og spør hvem som ønsker å delta.  
Anne spør om Aleksander kan være med og kommandere 

Skrivere: Anne, Elizabeth, Joachim deler på oppgaven 

I løpet av stevnedagen har vi Informasjon om hvordan man melder seg på offisielt og hva 
man trenger (startkort, osv) . Legger også ut en artikkel om dette på nettsiden. Elizabeth 
lager utkast til Joachim.  

Resten av planleggingen angående prøven tar vi på chat.  
 

Sak 6 Evaluering av: 

- MH stevne 11-12 mai 2019  
Maridalen skole med område fungerte godt. Litt utfordringer å avholde testen i mai, knyttet 
hekking og båndtvang. Herdag og beskrivere var veldig fornøyde.  
 
MH i 2020: Må besluttes om vi skal arrangere innen 1 oktober.  
 
Mulig dato: 25-26 april.  
Nina spør Herdag. Og hører med Fet om deres område er ledig.  
Joachim sender mail til avd. Telemark og Østfold og hører om de har mulighet til å bidra ved 
behov.  
Figuranter og dommere må bookes tidlig – oppgaver fordeles på neste styremøte. 



 
- Boxerleir 21-24 juni. 
Evaluering utsettes neste styremøtet. Når Linn og Line er tilstede.  
 
 
Sak 7 faste poster 
- Boxernytt saker: MH, boxerleir, Ingrids kurs, Bruks-kurs (spor/felt/konkurranse) + planlagte 
arrangementer 
 
 
Sak 9 Datoer for styremøter t.o.m. januar 2020 
Tirsdag 17 september. Kl 1815 – økonomi som hovedpunkt, slik at vi får en komplett 
oversikt på arrangementer i 2019.  
Onsdag 16. oktober. Kl 1815 Økonomi/plan for 2020 må lages 
Mandag 11. november kl 1815 – Årsberetning og handlingsplan til Årsmøtet 
Tirsdag 3. desember styremøte kl 1815, Årsmøte kl 1900 og Julebord kl 2000 
Tirsdag 14. januar kl 1815 
 
 
Sak 10 Eventuelt  
- Arrangere spor D i 2020: Styret velger å ikke arrangere sporstevnet i 2020. Vi erfarer ikke at 
så mange medlemmer er interessert i å stille i konkurranser, og ønsker heller å arrangere 
aktiviteter som treffer flere medlemmer. 
 
- Hovedstyret arrangerer Samarbeidskonferanse 19-20 oktober. Det er usikkert om noen 
fra styret kan stille. (Joachim, Linn, Ingunn Nina? og Anne er bortreist) 
 
- Rallystevne, skal vi arrangere i 2020? Må bestemmes innen 1. Oktober. Tone spør om avd. 
Telemark kan hjelpe oss. Tas opp på styremøtet i september.  
 
 
21/8-19 
Anne Ekstrøm 


