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Sted:     Telefonmøte Tid: Mandag 27.10.2008 Styremøte nr: 10 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen, Roy Eftedal, Bjørnar Strand, Tore Bergersen Erik H. Østbakken 

og Elisabeth Østbakken 
Forfall: Cecilie Stensbro 
Referent:  

Elisabeth Østbakken 
Distribueres til: Styret, klubbene, NBF’s 

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
10.08.01 Godkjenning av protokoller 

• En mindre justering i teksten punkt 09.08.08. For øvrig er protokollene nr. 8 
og  9 godkjente, også utdrag av protokollene. Elisabeth korrigerer punkt 08 
og distribuerer protokollene til styret samt legger de ut på nettet. 

 
 
 
 

10.08.02 Post in 
• Ikke innkommet noe post 

 

10.08.03 Post ut 
• Brev fra NBF til NKK vedr. møte agility-LP-bruks. 

 

10.08.04 NM 2009 
• Voss Hundeklubb har meddelt pr. telefon at de ønsker å arrangere NM 2009. 

Vi venter på skriftlig søknad, det blir purret på dette. 
• Det blir også sjekket med Salten HK vedr NM 2010, vi har ikke fått skriftlig 

forespørsel ennå. 

 

10.08.05 NOM 2008  
• Det er ikke kommet inn noen regninger som vedrører NOM. 
• Det skal sendes regning til NKK vedrørende banketten for NKK’s 

representant. 

 

10.08.06 Rekruttlaget 2009 
• Elisabeth sjekker med Cecilie vedr. de to siste punktene i forrige protokoll. 

 

10.08.07 Kurser 2009  
• Det er klart med instruktører for Sørlandskurset. 
• Vi skal be om skriftlig tilbakemelding fra instruktører og de som tar på seg 

ansvar i forbindelse med kursene. 
• Det ble etterlyst bilder fra kursene for å kunne ha med på stand på Hamar.  
• Det ble tatt opp forslag på at vi skulle ha genser eller t-trøye med NBF trykk 

til kursene. Det skal også lages en pakke til hver kursleder med artikler som 
sporsele, apportbukk og sporline som kan selges ved kursene. 

• Ansvarlige for kursene må levere budsjett snarest. 
• Kursene skal holdes samme uke som sist år Sølen uke 28, Evje uke 25 og 

Nord uke 27 
• Det settes ut annonse i Hundesport januar 2009, instruktørenes navn kan 

utelates i annonsen, de blir presentert på nettet senere. Det skal også 
annonseres i klubbavisen til NRH 

• Påmeldingsskjemaet som ligger på nettet må oppdateres med korrekt dato, 
sted og uke. Man må også få med på påmeldings-skjemaet at det er viktig at 
det ved betaling settes referanse til det kurs man betaler depositum eller 
kursavgift for. Dette for å lette kontrollen med hvem som har betalt. 

• Det ble besluttet at det skal opprettes egne kontoer til hvert kurs. Dette gjør 
det lettere og raskere å se resultatet for hvert kurs. Rekruttlaget får også egen 
konto.  

 

10.08.08 Infofolder 2009 
• Det er klart med ansvarlig for oppsett og trykk av folderen. 
• Vi tar kontakt med samme annonsører som i 2008, prisen skal være det 

samme. Hvis det skulle bli plass til overs finnes det flere som har meldt 
sininteresse for annonse i folderen. 

• Det må samles inn stoff fra rekruttlaget og kursene.  
• Det finnes bilder fra NOM og NM, tekst skal lages. 

 

10.08.09 Årets utfordring 
• Terreng er avklart og det er også gitt klarsignal for tidspunktet med hensyn til 

elgjakten. 
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• Vi har presentert forslaget for representanter i politi og forsvar og fått meget 
gode tilbakemeldinger. Vi har også fått meget positive tilbakemeldinger fra 
mange innen brukshundsporten. 

• Programmet er redigert litt med hensyn til lydighetsøvelsene.  
• Det blir laget en tekst til å sette ut på nettet 

10.08.10 Samarbeidspartner  
• Vi har fått kontakt med en mulig samarbeidspartner, som også driver med 

salg av utstyr. Det lages et forslag til avtale og prøver å få dette gyldig fra 
januar 2009 

 

10.08.11 Møte med NKK- agility- LP 
• Har ikke hent noe. Avventer svar/initiativ fra NKK 

 

10.08.12 Møte med medlemsklubbene 
• Det kom forslag på at møtet holdes på søndagen etter Forbundstinget. 
• Det ble besluttet at Forbundstinget skal holdes den 28. Februar 2009 og 

møtet med klubbene blir da søndag 1. Mars.  
• Det ble gitt forslag på møtested til Gardermoen; enkelt for de som må reise 

og det finnes mulighet for overnatting. Priser blir sjekket. 

 

10.08.13 Stand i Vikingskipet, Hamar 
• Status vedrørende listen over de som skal stå på stand blir sjekket. 
• Styreleder tar oppgaven med årets Brukshund 
• Det tars kontakt med ansvarlig som ordner med utstyr som skal selges på 

stand + en prisliste. 
• Det skal sjekkes med øvrige i komiteene i NBF om de kan ta en økt ved 

stand. 

 

10.08.14 Økonomi 
• Det ble rapportert om saldo på de forskjellige konti, samt at det er ført over 

det meste fra brukskontoen til høyrentekontoen. 
• Det ble rapportert at det er 3 stk som ikke har betalt for annonsene i 

infofolderen. Det blir purret 
• Det er et av kursene som det ikke foreligger noe resultat fra, dette purres. 
• Det ble etterlyst underlag til det nye budsjettet 
• Oppsett for årets regnskap så langt sammenlignet budsjett 08  

 
• Startkort skal sendes ut til de som har løst kort i år samt til klubbene, ikke 

sende før i januar for å unngå innbetalinger på feil år. Prisen skal være 
samme som i fjor, 200,- 

• Det blir bestilt startkort fra samme trykkeri som i fjor, sjekke om det skal 
trykkes opp logoen til samarbeidspartere. Bestilling av trykk bør gjøres 
begynnelsen av desember 2008  

 

 

10.08.15 Forbundstinget 2009 
• Endring av lover må gjøres før 31.10.2008  Styrets forslag blir utarbeidet 
• Dato for tinget ble satt i punkt 10.08.12 til den 28. Februar 2009 

 

10.08.16 Eventuelt  
• NBF har ikke fått noe info fra NKK vedr NOX registret, det eneste vi sett er 

det som sto i Hundesport. Det er klart med hensyn til Agility, LP og 
utstilling. Det blir sendet forespørsel til NKK. Må forandre regelverket samt 
info til klubber og dommere 

• Terminlisten for 2009 skal gås igjennom og godkjennes, Stovner HK har tatt 
jobben uoppfordret på Østlandet, så snart den komplette listen kommer må 
den gås igjennom . 

• Det etterlyses regler og retningslinjer for å håndheve den nye loven vedr 
forbud om å bruke GPS/mobiltelefon ved stevner. Saken kan luftes på 
medlemsmøtet. 

• Det ble informert om status fra stevnelederutdannelsen. Kursleder er 
kontaktet vedr hjelp til å arrangere et kurs i Fredrikstad Det blir sendt ut 
infobrev til klubbene i Østfold med forespørsel om det er flere som er 
interessert i å delta, det skal også annonseres på nettet. Det er foreslått 
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tidspunkt til slutten av januar. 
• Det ble foreslått at NBF skal forandre kriteriet for hva som kan likestilles 

med opprykk og start i klasse B. Det kom forslag om at de som har opprykk 
og en godkjent start i RSP 3 kan starte rett i klasse B NBF, likeså at A-
godkjent ekvipasje i NRH kan starte i kl B. Bjørnar sender brev til NKK med 
forespørsel om de har noen innvendinger til dette 

• Neste styremøte ble satt til Mandag 1/12-08, utgangspunkt fysisk møte. 
Nærmere beskjed om sted og tid kommer senere. 

Møtet ble avsluttet kl. 23.00 
 
 
Braskereidfoss 29.10.2008 
 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


