
 

Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
onsdag 16. oktober 2019  

Tilstede: Nina, Tone, Ingrid, Ingunn, Line, Anne og Elizabeth (referent) 

 
Sak 1 Økonomi,  
 Vedtak: Gammelt vedtak om «bufferkonto» endres. 

Nytt vedtak er at 10 % av det som står på driftskonto pr 1. november hvert år, 
overføres til «bufferkonto». Dette gjøres hvert år frem til «bufferkonto» har saldo på 
kr 30 000,-. Hvis det må brukes av «bufferkonto» fortsetter vi med å overføre 10 % av 
det som står på driftskonto 1. november, inntil ny saldo på kr 30 000 på nytt er 
oppnådd.  

 
 Styret vedtar forslag til budsjett for 2020. Budsjett legges frem for årsmøte 3. 

desember for endelig vedtak.  
 
 
Sak 2 Dogs4All 14.-17. november 2019 

 
Åpningstider for publikum: 
Fredag 15. nov: 08.00-18.00, lørdag 16 nov: 08.00-18.00, søndag 17 nov: 08.00-17.00 
 
Stand: 
Det er bestilt samme størrelse på stand som i 2019 (16m2). Avd Oslo/Akershus og HS 
deler kostnadene på standleie og kostnadene for lys og strøm 50/50. Leie av stand 
koster ca det samme som lys og strøm til sammen. 
6stk spot art. 4100 kr.343,- pr. stk totalt kr.2.058,-, 1stk 1,5kw art.nr. 4400 kr. 1262,- 
Prisene er eks mva   
I tillegg er vi nødt til å ha en helvegg inn mot nabo-stand. Dette bestilles fra service-
senter.  
 
Anne bestiller vegg, lys og strøm.  
 
Det ble bestemt at vi ikke bruker det største banneret/roll ups da den tar for stor 
plass.  
 
Bemanning av stand: 

 
Tidlig vakt: kl 7.45 – 15.30.   Senvakt: kl 10.30 – 18.15 

 
Torsdag 14. nov ca kl 18.00 Rigge: Anne, Tone, Pelle, Ingunn, Joachim 

 
Fredag 15. nov. ca kl 7.30: Tone, Helge Fjeld (kommer kl 09.00). Monica kommer på 
ettermiddagen, litt usikkert akkurat tidspunkt. 
 
Lørdag 16. nov: Ingunn (tidlig), Joachim og Linn (sent) + Tone 



 
Søndag 17. nov: Elizabeth (tidlig), Nina (sent), Anne (sent) + Tone  

 
Søndag: Rigge ned, kjøre til lageret. Nina, Tone, Pelle + Anne 
 
Det er mulighet for at Nina ikke kan delta så mye som oppsatt plan.  
Line sender en mail til alle deltagere på boxerleir fra i år og spør om noen har 
mulighet til å bemanne stand. Hun spør primært om noen kan hjelpe til fredag 15. 
november fra kl 9 (eller 10) til ca kl 18.00.  
 
Nina spør om Helge har mulighet til å hjelpe til med nedrigging.  
 
Vi får 8 billetter fra Dogs4all i forbindelse med kjøp av stand-plass. Klubben dekker 
eventuelle inngangsbilletter utover dette og parkering for alle som er med og hjelper 
til på stand.  
 
De som står på stand vil få verdi-poeng etter samme system som ved tidligere år.  
 
Raseparade 
Påmeldingsfrist til raseparaden er 1. november. Paraden er lørdag og søndag kl 13.30 
i Hall E, oppmøte litt før. Tekst til presentasjon må sendes inn i forkant.  
Det ble bestemt at Boxerklubben melder seg på til raseparaden på lørdag.  
De hundene som er på standen lørdag, deltar på raseparaden. I tillegg sender Anne 
en forespørsel til Kristin Halle om hun kunne tenke seg å gå med Fika.  
Line melder oss på og sender inn tekst til presentasjon.  
 
Arbeidsoppgaver på stand 
De som står på stand skal i hovedsak besvare spørsmål og henvendelse som kommer 
fra publikum. I tillegg skal det selges lodd og steke vafler.  
Videre skal vi selge førsthjelpsposer, vanntette poser, sekker, reflekser og annet. 
Lokal-lagene kan sende inn det de måtte ønske å selge. Det blir også noe fra 
klubbshoppen.  
 
Det ble bestemt at Tone skulle undersøke hva ferdig vaffelrøre koster. Hvis dette blir 
for dyrt, tar alle som har vakt på stand med seg vaffelrøre. Syltetøy, tallerkener, 
servietter osv, tar Tone med fra lager.  
Anne spør Mai om Eukanuba kan sponse oss med gevinster til loddsalg, Nina spør 
Royal Canin.  
Nina legger alt som skal selges inn på en Ipad som kommuniserer med Izettle. Dette 
for å forenkle regnskapsarbeidet i etterkant.  
Line sender en beskjed til lokal-lagene at hvis de ønsker at noe skal selges på standen 
må Nina ha liste over dette senest 11. november.  

 
 
Sak 3 Boxerleir 19.-22. juni 2020 

 
 Foreløpig regnskap for 2019 

Regnskapet så langt for Boxerleir 2019, viser et lite overskudd eller at vi går i 0. Alle 
kostnader er ikke med og det er usikkert om alle inntekter er med. Det er for 



eksempel ikke sikkert at deltagere som ikke har betalt deltageravgiften er blitt purret 
på. Dette må vi sjekke med Monica.  

 Det er også usikkert om alle reiseutgiftene til instruktørene er kommet med i 
foreløpig regnskap.  
Hvis vi ser bort fra alle verdipoengene vil vi ha gått med et godt overskudd. Til neste 
år vil det være mindre verdipoeng og det er således stor sjanse for at vi neste år går 
med overskudd.  
 
Det er svært viktig at fakturaer for neste års leir blir sendt ut betydelig tidligere enn 
det ble i år.  
 
Instruktører 
Erik Gunnerud og Turid Stavn har allerede sagt ja til å bli med som instruktører neste 
år.  
Line sender en mail til alle instruktørene som var med i år og spør om de har lyst til å 
være med også neste år. Vi spør om de kan holde av datoene inntil utgangen av 
januar med forbehold fra oss om at vi kanskje ikke får nok deltagere.  
 
Påmelding 
Så langt har 22 meldt seg på til boxerleir 2020.  
Vi ønsker i år å kunne tilby elektronisk påmelding. Dette blir sendt ut, når vi vet hvilke 
kurs vi kan tilby. Dette vil også kunne kombineres med opplysningskortene.  
Annonse om Boxerleir settes i Boxernytt som kommer ved juletider.  
 

Sak 4  Årsmøte og julebord 
Årets årsmøte og julebord arrangeres 3. desember på Asylet.  

 Klokkeslett: Styremøte kl 18.15, Årsmøte kl 19.00 og Julebord kl 20.00 
 

Invitasjon til Årsmøte og julebord annonseres på facebook og på Dogs4all. Anne eller 
Joachim lager annonsering på face og flyer som tas med på Dogs4all. Anne tar ansvar 
for at dette blir gjort.   

 
 
Sak 5  Informasjons saker: 

- UOFFISIELL PRØVE SPOR KLASSE D - 12. Oktober.  
5 deltagere på prøven. Gjennomføringen gikk greit og det virket som om 
deltagerne var fornøyde. Tilbakemeldingene har vært positive fra de som har 
kun har deltatt på prøven og de som har deltatt på hele forløpet med kurs i 
spor, felt, lydighet og så prøve til slutt.  
 

-  MH stevne 13. juni og 14. juni. 
Det er bekreftet at vi kan benytte Fet skistadion, og at Herdag er prøveleder 
disse dagene.  
Vi bør påbegynne arbeidet med å skaffe dommere ganske snart. Vi spør Tone 
Granli om hun har hun tips til oss om gode dommere som kommer fra sentralt 
Østlandsområde. Nina spør Tone og sjekker videre, slik at vi kommer raskt i 
gang med dette.   

 
 
 



Sak 6  Faste poster 
 Boxernytt saker:  
Frist for innsending av saker til neste Boxernytt er 9. november  

 Forslag til hva vi kan skrive om: 

• Feltkurs med Widar 

• Uoffisiell Spor D konkurranse 

• Julebord / Årsmøte 

• Innetrening på Ullevål – oppstart innetrening i løpet av november måned.  

• Lydighetskurset som Ingrid har holdt i år 
 

Det ble ikke bestemt hvem som skulle skrive dette.  
 
Sak 7 Eventuelt  
 Ingen saker under eventuelt ble diskutert  
 
 
Avtalte styremøte datoer: 
Mandag 11. november kl 1815 – Årsberetning og handlingsplan til Årsmøtet 
Tirsdag 3. desember  
Tirsdag 14. januar kl 1815 
 


