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Sted:     Østlies Hundesenter Tid: Tirsdag 13.04.2010 Styremøte nr: 04 

Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken Mette Madsen Falck, 

Per Arne Bakke, Vigdis Knutsdotter Stifjell  

Forfall: Kristoffer Modell 

Referent:  

Elisabeth Østbakken 

Distribueres til: Styret, klubbene, NBF’s 

komiteer 

    

Sak  Tidsfrist 

04.10.01 Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll 

 Protokoll nr 3 godkjent 

 Utdrag protokoll 03 skal revideres nytt sendes til styret for ny godkjenning 

før det legges ut på nettet. 

 

 

04.10.02  Post inn 

 Brev sammen med gave fra NKK, en plakett til Norgesmesteren. Det blir 

sendt takkebrev samt forespørsel om å få ytterligere en plakett da vi har to 

Norgesmestere, spor og rundering.  

 

04.10.03  Post ut 

 Svar vedr regelverk The Challenge, sendt på mail 

 

04.10.04 Kurser 2010 Evje uke 24 og Sølen uke 28 

 Sølenkurset, Det ble rapportert at vi har 18 påmeldte i spor og 7 rundering 

 Evjekurset,  4 påmeldte i rundering og 6 på spor. 

  NKK blir kontaktet vedr annonsering på NKK’s webbside 

 Sølen kursledelse etterlyser utstyr og diplomer. Det blir laget en liste på det 

utstyr som ønskes å ha med som blir sendt til butikkansvarlig som lager 

prisliste. Utstyret blir hentet av en som kjører forbi Elverum på vei opp til 

Sølen. 

 Det ble godkjent at instruktørene på kursene skal få genser med NBF’s logo. 

Det ble tatt opp muligheten for hjelpeinstruktører på Sølenkurset. Dette ble 

også drøftet på Brukshund-konf. Det presiseres at hvis vi skal ha med 

hjelpeinstr. så må det ikke koste noe, det er ikke økonomisk mulig for oss og 

dekke noe for disse. Det må også bli godkjent fra kursledelsen samt at 

hovedinstruktøren godkjenner. Det presiseres også at det er hoved-

instruktøren som skal ta alt ansvar for laget.  

 Det er kursledelsen som bør søke Natur og Miljø Studieforbundet om midler 

for kurset. Det blir sendt info vedr hvordan og når søknaden skal sendes inn. 

 Det er kommet ytterligere en instruktør, CV blir sendt til webbsiden 

 Det lages en skriftlig rutine med instrukser for hva som skal planlegges før 

kursene og med tidsfrister. 

 

04.10.05 NM 20–22 august 2010 arrangør Salten BHK 

 Det er kommet en ny kontaktperson i arrangørklubb, denne har fått oppdatert 

info fra styret. 

 Det er en dommer som har takket nei til å dømme. Første reserve har sagt ja. 

Da er alle dommere på plass. Det blir sendt brev til dommerne med info om 

hvilke øvelser de skal dømme og legger ved en svarslipp med kvittering på 

oppdraget som skal returneres til NBF.  

 

04.10.06 NOM 17-19 september 2010 

 Det ble spurt om vi kan ha reklame på landslags-drakten. Så lenge vi ikke har 

en hovedsponsor så skulle det ikke bety noe. Det ble også sagt at de som 

sponser drakter kan få logoen sin på webbsiden til NBF.  

 Det blir sjekket priser på nye typer gensere med trykk 

 Alle forespurte dommere har takket ja til å dømme  NOM. Det blir sendt brev 

til arrangør med info om dommere og ber om å få bekreftelse på hvilke 

øvelser de skal dømme. 

 

 

04.10.07 Rekruttlaget 2010  

 Det ble informert om at det er to fulle lag med 6 deltaker på hvert lag. Alle 

har fått info om når og hvor de skal møte på samlingene.  

 Det er sendt noe utstyr til instruktørene for eventuelt salg. 

 Webbsiden er oppdatert med komplett lag samt presentasjon av 
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instruktørene. 

 Det blir avklaret med en på hvert lag som tar bilder og lager reportasje fra 

samlingene. 

 Genser blir trykket opp som blir levert ved samling nr. 2. 

 Det er laget en huskeliste på planlegging på hva og når ting skal avklares for 

rekruttlaget 2011 

 Det blir laget skriftlige instrukser for Rekruttlaget for fremtiden 

04.10.08 Butikken 

 Det jobbes med å få en ny løsning på butikken, vi regner med at det er en 

avtale til neste styremøte 

 

 

 

04.10.09 Webbsiden 

 Det ble spurt om det går å legge inn logoer til eventuelle sponsorer på 

startsiden, dette blir sjekket. 

 Det ble kommentert at siden nå begynner å se bra ut og at det fungerer meget 

bra med webbmaster. Materiell som sendes inn blir lagt ut og oppdatert 

meget raskt. 

 

04.10.10 Infofolder 2010  

 Tekst og bilder er OK med oppdatert styre 

 Tekst til The Challenge mangler dette blir gjort omg. 

 

04.10.11 The Challenge 02-05 september 2010  

 Det meste av forberedelser er på plass. Annonse på Facebook og sendt til 

Forsvaret og NRH. Det er også sendt annonse til de Nordiske landene. Vi har 

fått tilbakemelding fra Finland, der vi ser på oversettelse til engelsk. 

Foreløpig ikke hørt noe fra Sverige og Danmark, purres 

 Det er allerede 8-10 stk. hjelpere som har satt seg på lista. 

 Om klage på regelverket mht død figurant på runderingen. Styret er enig i at 

vi skal beholde en død figurant, så får vi evaluere for neste år. 

 

04.10.12  Økonomi 

 Beholding på kontoene ble gjennomgått. Saldobalanse og resultatbalanse 

pr.31.03.10 er sendt på mail til styret 

 Reisefordeling for tinget er avklart dette blir fakturert ut og tilbakebetalt til 

de som skal ha dette. 

 Revidert budsjett blir sendt ut 

 

04.10.13  Samarbeidspartner /sponsor 

 Vi avventer svar fra forespurte. 

 

04.10.14 Annet 

 Dommerne som kommer fra Bodø vil bli forespurt hva de ønsker å dømme. 

 Mail adresser til disiplinær-utvalg og tlf.nr. til lederen i utvalgene 

 Info om årsmøtet i Norsk Schäferhundklubb.    

 Medlemsfordeler, vi ser på muligheter for å lage flere fordeler for våre 

medlemmer.  

 Forslag på å forandre beregningsmetoden mht medlemskontingent etter antall 

medlemmer i klubbene.  

 Det kom forslag på at vi til neste år skal prøve å få til et lydighets / feltsøk 

lag til sommerkursene. 

 

 Møtet ble avsluttet kl. 22.00 

Neste møte den 11. mai 2010 

 

 

Braskereidfoss 19.04.2010 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær  


