
UTDRAG FRA PROTOKOLL 
                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Telefonmøte Tid: Onsdag 17.06.2009 Styremøte nr: 07 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen,  Roy Eftedal  Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken,  

Mette Madsen Falck 
Forfall: Tore Bergersen, Kristoffer Modell 
Referent:  

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

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
07.09.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll nr. 6.09 og utdrag protokoll nr. 6.09 ble godkjent. 
 
 

07.09.02 Post inn: 
•  Fra NKK vedr. Dommeroppgradering Hovedstyret 

 

07.09.03 Post Ut 
• NKK vedr. Dommeroppgradering 
• Utsendelse av Infofolder til alle medlemsklubber 

 

07.09.04 NM 
• Vi venter på siste referat kommer neste uke. Det er holdt fortløpende kontakt 

med Voss HK. Det er tatt opp spørsmål vedr oppdeling av lydighet og spor. 
Styret mener at spesial og lydighet skal være lik for alle (samme rekkefølge). 
Det finnes statutter og retningslinjer. Disse sjekkes og ettersendes. 

• Vedr. diplomer bør det ikke lages egne fra teknisk arrangørklubb, NBF’s 
diplomer bør fortrinnsvis brukes 

• Påmeldingsfristen er 3 juli. Så snart påmeldingene er kommet skal de sendes 
til Voss HK og en liste til styremedlemmer samt til oppdatering på nettet  

• Det skal legges ut på nettsiden en melding om at NBF fra nå av godtar 
påmelding via mail med skannede kopier på dommerprotokollene for de 
tellende stevnene. Påmeldingen sendes til sekretær. 

 

07.09.05 NOM     
• Det er kommet formell invitasjon fra Finland, med info om hvordan vi skal 

gå frem. 
• Det sendes inn en endelig deltakerliste snarest etter NM 
• Det er ikke kommet noe svar fra IPO gruppen 
• Vi venter på svar fra NKK vedr drakter, det er kommet bekreftelse på at de 

har mottatt spørsmålet. 

 

07.09.06 Kursene Sølen og Evje. 
• Evjekurset er avsluttet og det er kommet mye skryt fra deltakerne. De hadde 

mer terreng denne gang som ble satt pris på fra alle.  
• Vi venter på evaluering for kurset fra kursansvarlig 
• Sølenkurset er fulltegnet 

 

07.09.07 Rekruttlaget 
• Venter til neste møte grunnet at Kristoffer ikke er til stede i dag. 

 

07.09.08 Webbmaster 
• Det er fortsatt tilforordnet som vedlikeholder siden. Styret tar kontakt og 

forhører seg om fremdriften 

 

07.09.09 Infofolderen 
• Er distribuert til alle klubber inkl. div. veterinærstasjoner  
• Webbmaster legger ut elektronisk utgave  på nettsiden. 
• Til neste år’s utgave skal det begynnes med annonsesalg allerede i høst 

august/september da det var annonsesalget som gikk tregt og er grunnen til 
den sene distribusjonen i år. Salget har gått veldig tregt meget grunnet 
finanskrisen. 

• Det skal fordeles på flere lokale selgere til neste år. 

 

07.09.10 Samarbeidspartner 
•  Har ikke skjedd noe siden siste referat. 
• Det kom spørsmål på hva som kreves av en samarbeidspartner, svaret ble ca 

10-15.000,- 
• Mette spør Aker Solution 
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07.09.11 Møte med NKK 
• NKK har tatt kontakt med Leder i NBF vedr denne saken og prøver å finne 

en dato for møtet, det er NKK som skal komme med invitasjon. 
• Kristoffer og Elisabeth representerer NBF. Det avklares alternative datoer 

som blir sendt til NKK, bør helst være i slutten av august. Er ikke mulig før 
ferien. 

 

07.09.12 Dommerstatus 
• Svar fra NKK vedr vår forespørsel på oppgradering av dommer som skulle 

tas opp på Hovedstyret’s møte. Svaret ble at dette ikke er noen sak for 
Hovedstyret. Det ble henvist til AHF. Det blir tatt kontakt med NKK og 
informere seg om vi har misforstått hele saksgangen. 

 

07.09.13 Økonomi 
• Kasserer informerte om beholding på konti. Det er fremdeles god økonomi. 
• Det sendes ut faktura for annonser i Infofolderen 

 

07.09.14 Stand på Lillestrøm Dog4All 28.-29. september 
• Det er utsett 4 stk fra styret som tar ansvar for stand. Det blir fortsatt 

ettersøkt om vi kan finne flere som kommer å avløser på stand. 

 

07.09.15 Årets Utfordring 
• Har fått info om at de venter på svar vedr sporterrenget. Det etterlyses mer 

innspill fra styret vedr. arrangementet. Det ble besluttet at styret tar et møte 
med ansvarlig i uke 26 for å sette opp en tidsplan og arbeidsfordeling. Det 
må også gå ut info og annonse til de øvrige nordiske land. 

 

07.09.16 Oppfølging av nettsiden. 
• Styrets arbeid skal kort oppsummeres og presenteres på nettet hver måned.  

 

07.09.17 Annet 
• PR på kurser og kjøp/salg av varer på kurs bør det bli bedre oppfølging på.  
• Det skal legge ut en reminder på nettsiden om å huske datoen for innmelding 

av stevner til 2010. 
• Sende bekreftelse på høringsbrevet fra NKK innen 1. August at vi er enige i 

NKK’s Etiske retningslinjer for hold av hund 

 

 Datoer for styremøter året ut. 
Mandag 17. August kl. 21.00 
Tirsdag 15. September kl 21.00 
Tirsdag 13. Oktober kl. 21.00 
Tirsdag 10. November kl. 21.00 
Tirsdag 15. Desember kl. 21.00 

 

 Møtet ble avsluttet kl 23.00  
 
Braskereidfoss 19.06.2009 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


