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Sted:     Kløfta Tid: Onsdag 20.08.2008 Styremøte nr: 07 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen, , Erik H. Østbakken og Elisabeth Østbakken 
Forfall: Bjørnar Strand, Roy Eftedal, Cecilie Stenbro, Tore Bergersen 
Referent:  

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

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
07.08.01 Godkjenning av protokoller og utdrag av protokoller 

• Protokoll av 11.06.2008 og 18.06.2008 gjennomgått og godkjent 
• Utdrag av protokoll av 11.06.08 og 18.06.08 gjennomgått og godkjent 

 
 
 
 

07.08.02 Post inn 
• Søknad om NBF medlemskap fra Lillehammer Brukshundklubb, styret var 

enig i godkjennelse. De i styret som ikke var tilstede ble kontaktet pr. telefon. 
Brev skal sendes til Lillehammer BHK med info om godkjennelsen. 

• Brev fra Grenland HK med forslag på personer som skulle få tildelt 
hederstegn. Dette ble gjennomgått og godkjent for utdeling i forbindelse med 
NM. 

• Brev fra NKK vedr. vår søknad om støtte for dommerutdannelse. Denne ble 
avslått grunnet at det ble vedtatt at tilbakeføring av midler til forbund/klubber 
skulle opphøre from 2007. Dette var ikke kjent i vårt nåværende styre. 

 

07.08.03 Post ut 
• Invitasjon til Medlemsmøte sendt til alle medlemsklubber. 
• Invitasjon sendt til NKK vedr. deltakelse av en representant til NOM. 
• Utsendelse av Info folderen til alle medlemsklubber. 
• Påminnelse om medlemsmøtet 
• Mail med info om at medlemsmøtet ble avlyst grunnet få påmeldte 

 

07.08.04 Ny postboksadresse 
• Det ble informert om den nye postboksadressen som bli en fast adresse NBF, 

PB 147 Stovner, 0913 Oslo for NBF uansett hvilket styre som sitter.  
• Adressen er forandret på nettet 
• Det skal sendes separat adresseforandring til NKK, SBK, DCH og SF samt 

mail til alle medlemsklubber 

 

07.08.05 NM 
• Det er hentet pokalen hos NKK og plakett, premier til NM spor, rundering og 

NM Brukshund, det er også hentet medaljer for NM. 
• Vi må ordner med nytt flagg som ble borte etter forrige NM, Styrets leder 

deltar på NM som representant for NBF. 
• Det ble informert om at alt er klart for NM 
• Det blir også skaffet frem bilder og resultater som skal på nettsiden 

 

07.08.06 NOM 
• Det er besluttet at følgende antall skal delta på NOM: Spor 3 stk. + 1 reserve, 

Rundering 3 + 1 reserve, Ipo 3 stk. + 1 reserve, Forsvar 3 stk. + 1 reserve.  
• Det skal søkes om støtte fra NKK vedr. tilskudd på kr. 2000,-

/deltaker og Landslagsdrakter til hele laget 
• Det etterlyses budsjett for NOM 

 

07.08.07 Rekruttlaget 
• Det ble rapportert fra ansvarlig på Sølenkurset for rekruttlaget. 

 

 
07.08.08 

Infofolder 
• Styret var enig i at årets utgave ble meget bra. 
• Den er distribuert på Sølenkurset og sendt ut til alle medlemsklubber samt at 

den er blitt delt ut på forskjellige arrangement lokalt. 
• Det ble tatt opp at vi til neste år skal begynne arbeidet med infofolderen mye 

tidligere slik at den skal kunne være i trykk mars måned. Ansvarlig for 2009 
må besluttes på neste møte 

 

07.08.09 Møte NKK, agility og lydighet 
• Det er ikke avklart noe møte ennå, representant fra NKK har vært i kontakt 

med Fredrik og det jobbes med saken til å få et møte med alle parter. 
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07.08.10 Møte med medlemsklubbene den 21/8-08. 
• Møtet ble avlyst grunnet få påmeldte. Det er blitt kommentert at tiltaket var 

meget bra, men tidspunktet feil. Det blir tatt opp senere for et nytt forsøk. 

 

07.08.11 NBF Kurser 
• Det er ikke mottatt rapport og heller ikke regnskap for kursene Det blir tatt 

opp neste møte vedr. kurser og kursansvarlige for 2009. 

 

07.08.12 Annet 
• Vikingskipet Hamar. Det skal sendes brev til NKK for å bestille 

utstillingsplass. 
• Årets sporhund og årets runderingshund tas opp neste møte. 
• Det er kommet mail vedr. attest til en av instruktørene fra kurs 2006. Attest 

blir sendt pr. post. 
• Vi har fått en mail med ønske om at NBF prøver å hjelpe med å få en 

startavgift tilbakebetalt der stevnet ble avlyst av arrangør. NBF sender brev 
til arrangørklubben og ber dem å rydde opp i saken.  

• Styret godkjenner at rekruttdeltaker fra Trøndelag skal få tilbakebetalt kr. 
2.350,- på Sølenkuret. Dette grunnet at han var den eneste rekrutt fra midt-
norge og ikke har deltatt på samlingen sammen med de øvrige rekruttene, 
men deltatt på 3 sporkurs i Trøndelag i stedet 

 

 
 
Braskereidfoss 26.08.2008 
 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


