
 

Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
tirsdag 3. desember 2019 kl. 18:15 på Asylet. 

Tilstedet: Nina, Tone, Ingunn, Elizabeth, Linn, Monica og Anne 

Sak 1 Dogs4All 14-17 nov  
Vi bør vurdere å fornye bannerne, de er slitte. 
Plasseringen i 2019 var litt avsidesliggende. Neste år bør vi melde på tidligere slik at vi kan 
velge plassering nærmere glassgangen.   
Påmelding for 2020 åpner mars /april.  
Størrelsen på standen var bra. 
Hundene trekker folk til stand. Vi bør ha minst 4 hunder pr dag slik at de får nok hvile.  
 
Sak 2 Hvilket helseprosjekt skal vi donere grasrotandelen til? 
Forslag til årsmøtet:  Det ordinære helsefondet, med ønske om at donasjonen går til forsking 
på tanncyster.  
Ingeling Bull (veterinær) Tannklinikk i Sem, skal forske på tanncyster og trenger bilder. Man 
ønsker å støtte medlemmer som er villig til å ta og sende røntgen bilder til henne. Dekker 
tannbilder når hunden allerede er sedert for andre årsaker. Målet er å ha bilder av 100 
hunder innen utgangen av 2020.  
 
Sak 3 Årsmøtet 3/12 
- dagsorden til årsmøte: fastlagt og klar for årsmøtet 
- årsberetning: ferdig og kan sendes hovedstyret  
- økonomi: overskudd ca kr 24000,- 
- Valgkomiteens innstilling: Mottatt og tas opp på årsmøtet 
 
Sak 4 Eventuelt  
- MH stevne 13. juni og 14. juni: Nina snakket med Bereth (og Jørgen). De er positive til å 

stille som beskrivere for oss. De må sjekke kalender for neste år i januar. Nina tar kontakt 
med Bereth i januar.  
Herdag kjører t/r og trenger ikke overnatting.  
 

- Konferanse 7-8 feb 2020 i regi av studieforbundet Natur og miljø. «Kunsten å lede 
frivillige»: Anne sjekker og melde seg på. Klubben dekker kursavgiften på kr 500,-  
 

- Stevnelederkurs 8-9 feb 2020 i regi av Norsk brukshundsports forbund:  
Dette er samme helg som vinterutstillingen som vi har forpliktet oss til å delta på. Styret 
velger å ikke delta da det ikke foreligger planer for å arrangere offisielle stevner i 2020. 
Dersom det settes opp et slikt kurs ved en senere anledning er det aktuelt å delta. 
 
Neste styremøte : Tirsdag 14. januar kl 1815 
 
04.12.19 Anne Ekstrøm 


