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Sted:     Telefonmøte Tid: Onsdag 17.08.2009 Styremøte nr: 08 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen,  Roy Eftedal  Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken,  

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

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

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
08.09.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll nr. 7.09 og utdrag protokoll nr. 7.09 ble godkjent. 
 
 

08.09.02 Post inn: 
•  Fra Bjørg Tharaldsen vedr bekreftelse på at hun har vært instruktør på kurs 

for NBF 
• Fra Karen Sofie Skottheim vedr. bekreftelse på at hun har vært instruktør på 

kurs for NBF 
• Fra NKK vedr. møtetidspunkt 
• Fra NKK protokoll fra representantskapsmøtet NKK 
• Fra NKK vedr. FCI representant 
• Fra Voss HK vedr bekreftelse på reserver til NM 
• Fra Bjørn Arne Sando vedr. klage på Sølenkurset 

 

08.09.03 Post Ut 
• Til Bjørg Tharaldsen med bekreftelse som instruktør 
• Til Karen Sofie Skottheim med bekreftelse som instruktør 
• Til NKK med forslag på FCI representant 
• Til NKK Bekreftelse på høring av etiske retningslinjer 
• Til NKK vedr tidspunkt på møte 

 

08.09.04 NM 
• Referat fra siste møte hos Voss HK er ankommet. Det er besluttet i NM styret 

at startrekkefølgen skal deles på årets NM. Dette betyr at ikke alle får starte 
med samme øvelse, det blir noen som starter med spesialøvelsen og andre 
med lydigheten.  

• Kongepokalen er avhentet. 
• Det er mottatt navneforslag fra Voss på hvilke som skal motta Hederstegn, 

styret har godkjent forslagene med tillegg på 3 stk., en av disse blir tildelt på 
NOM i Finland, resten blir utdelt på NM. 

 

08.09.05 NOM     
• Det er notert at året’s NOM blir mye dyrere enn budsjettert. Prisene for reiser 

og hotell er steget kraftig samt at Finland ikke er noe lavprisland.  
• Ledsager som blir med betaler selv. 
• Antall deltakere er 3 stk. i respektive gruppe; spor, rundering, forsvarshund,      

3 stk. dommere og 1 figurant samt 2 stk som representerer lagledelsen. 
• Styret besluttet å sponse maten på reisedagene torsdag og søndag. Dette for å 

få en samlet tropp med ”god lagånd” (ledsager betaler maten selv).  
• Det er bevilget fra NKK 500,- i tilskudd for hver deltaker i spor og rundering, 

tot kr. 3.000,-. 
• Det ligger an til at ProPlan kommer til å sponse jakker til lagdrakt 
• Det skal sendes navn og fødselsår til fergeselskapet for alle deltakerne slik at 

billettene kan bestilles. 

 

08.09.06 Kurser 
• Kursansvarlig i styret er ikke til stede, så vi har ikke noen rapport, venter til 

neste møte. 
• Det er foreslått at til neste år må det lages kurspakker fra butikken , og det 

skal være med liste over hva som kan bestilles fra butikken. 
• Det kom også forslag på at kursleder og instruktører skal profileres litt mer, 

for eks. med T-trøje  med NBF’s logo. 
• Datoer for neste års kurser bør planlegges snarest, samt at det tas kontakt og 

avtales om samme kursleder stiller også neste år. Må også reservere plasser 
for kursene. Det skal også planlegges kurs i Nord Norge neste år. 
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08.09.07 Rekruttlaget 
• Neste samling blir 26-27/9-09 og det skal være ytterligere en samling. Det er 

vanskelig å finne datoer som passer alle. 
• Som info er det en fra rekruttlaget som er påmeldt til stevne i Fredrikstad. 
• I forbindelse med Sølenkurset kom det til ytterligere en deltaker på 

rekruttlaget, hun skal være med på de 2 siste samlingene. 

 

08.09.08 Webbmaster 
• Styret besluttet at den nye webmasteren skal starte arbeidet med å lage en ny 

hjemmeside. Dette grunnet at det tydelig trengs en helt spesiell programvare 
(som er meget kostbar) for å kunne redigere den nåværende hjemmesiden.  

• Det avtales med tilforordnet om å fortsette sitt arbeide med hjemmesiden 
frem til nyttår, eller frem til den nye siden er klar. 

 

08.09.09 Infofolder 2010 
• Planleggingen bør starte allerede nå.  Nåværende ansvarlig i styret fortsetter å 

stå som kontaktperson frem til nytt styre er på plass. 
• Alle i styret hjelp med annonsesalg, samt at vi også finner noen flere 

annonseselgere. 
• Det avtales med Kjersti om hun kan fortsette sitt arbeide. 

 

08.09.10 Samarbeidspartner 
•  Det kom forslag på å ta kontakt med Gjensidige igjen. Det ble sagt at vi 

kunne komme tilbake med ny forespørsel for neste års budsjett.  

 

08.09.11 Møte med NKK 
• NKK har løpende kontakt og regner med at vi skal kunne få en dato for møte 

i slutten av august eller senest begynnelsen av september 2009. 

 

08.09.12 Dommerstatus 
• NBF’s dommere er godkjente NKK dommere. Har vært godkjent bestandig. 

Det blir videre sjekket med Dommerforeningen 

 

08.09.13 Økonomi 
• Kasserer informerte om beholding på konti. Det er ingen ubetalt regning pr 

dags dato.  
• Kasserer venter på oversikt fra Evje kurset for å kunne sende inn til 

Studieforbundet 
• Det er en rekrutt som er bevilget å få tilbakebetalt påmeldingsavgiften etter at 

hun måttet avlive hunden, hadde kun deltatt på en samling. 

 

08.09.14 Stand på Lillestrøm Dog4All 28.-29. september 
• Vi venter på mer info fra NKK vedr. stand og rigging. 
• Det finnes film til video samt TV og Videospiller. Det finnes også en film fra 

NM når Larvik arrangerte denne kan også vises. Det skal sjekkes om noen 
kommer til å filme fra årets NM på Voss, da kunne denne også vises på 
stand. Roy sjekker med Voss HK. 

 

08.09.15 Årets Utfordring 
• Markedsføringen har vært vellykket, annonse og info ligger på nettsidene i 

Sverige og Danmark, samt at det er sendt annonse via mail til alle 
Brukshundklubber i Sverige som ligger langs grensen, Dalarna og Värmland 
samt Mellan Norrland. Det er også gått ut til samtlige medlemsklubber i 
Norge. Annonsen med info ligger også på hemmesiden til NRH. 

• Det etterlyses et enkelt kostnadsoverslag for hele arrangementet.  
• Styret fremskaffer  pokaler 1,2 og 3 plass. 
• Det sjekkes pris på en liten plate med NBF’s Logo som skal deles ut til alle 

deltaker på stevnet. 

 

08.09.16 Annet 
• Butikken må sjekke rutiner for bestilling; er ofte tomt på lager. 
• Datoen for Forbundstinget 2010 er satt til den 27/2-09. Det skal også 

planlegges et medlemsmøte som sist, blir da avholdt på søndagen den     
28/2-09. Sted blir som sist Forsvarets Hundeskole med overnatting på 
Sessvollmoen. Vi sjekker om det går å reservere plass for overnatting          
ca 20 stk. 

• Det skal legges ut påminnelse om at medlemsklubbene må huske 
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søknadsfristen for stevner 2010, fristen er 31/10-09. 
 Dato for neste styremøte 

Tirsdag 15. September kl 21.00 
 

 Møtet ble avsluttet kl 23.00  
 
Braskereidfoss 21.08.2009 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


