
UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

 
Sted:     Telefonmøte Tid: Mandag 06.10.11 Styremøte nr: 10 

Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Bernt Hinna, Bjørn Olsen, Per Arne Bakke, Jeanette Hatteberg, 

Vigdis Knutsdotter Stifjell, Erik H. Østbakken 

Forfall: Ingen 

Referent: Bjørn Olsen Distribueres til: Alle 

 
Sak Start kl. 21.30 Ansvar Tidsfrist 

10.11.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll fra styremøte 09 godkjent. 

 Utdrag protokoll nr. 09 godkjent  

 

 

 

10.11.02 Post inn: 

 Kommentarer på svar  på brev om fjerning av skudd 

 Annerkjent NM fra NKK 

 Veterinærattest på Challenge 

 Innkalling til møte i kompetansegruppen 

  

10.11.03 Post ut 

 Svar på brev anngående fjærning av skudd 

 Svar på innkalling til møte i kompetansegruppen 

  

10.11.04 NM 9-11.august 2012 

 Dommere begynner å komme på plass 

 Overnattingsmuligheter ordnet 

 Jobber med nye løyper som ikke er brukt før 

  

10.11.05 NOM  21-23.september  2012 

 Forslag om å flytte nordisk til fredag og lørdag 

 Arrangør er kontaktet om endringene, kommer med 

tilbakemelding 

 Forslag om at NBF sponser premier, samme som på NM 

 Styret setter opp forslag på premier 

  

10.11.06 Kurs 

 På Sølenkurset er ansvarlige kommet på plass  

 På Evjekurset er også ansvarlig på¨plass 

 Innstruktører på begge kursene er nesten i boks 

 

 

 

 

 

10.11.07 Rekruttlaget 2012 

 Ny strategi trengs, fungerte ikke i år 

 Ny strategi utarbeides 

  

 

10.11.08 Infofolder 

 Distribueres rett før jul 

 Ansvarlig innhenter siste info før den går i trykken 

  

 

 

10.11.09 Butikken  

  Fungerer greit 

 Innhenter priser på hopp og stige 

 Skaffe nye dommeranvisningsskilt 

  

10.11.10 Hjemmesiden 

 Bernt informerer og oppdaterer 

 Fungerer utmerket 

 Nye linker ordnet 

  

10.11.11 Challenge  1-2.september 2012 

 Sølen er reservert 

 Skal Challenge promoteres som et sammarbeid mellom 

NBF og Østlies Hundesenter. Styret ser på muligheten. 

 

 

 

10.11.12 Regnskap 

 På grunn av dårlige linjer til kasserer sendes regnskapet ut 

på mail til styremedlemmene 

 

 

  

10.11.13 Eventuelt   



UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

 Ordne brev til klubbene om å at de ordner en mailadresse 

som vi kan sende info på. Alt for mange bruker sine 

private, det gjør at maillisten må oppdateres hvert år. 

 Fysisk styremøtemøte 3-4.desember. Sted ikke bestemt 

ennå. 

 Resultatansvarlig får tilsendt for mange papirutgaver av 

resultatene. Dette vil vi slippe neste år da alt skal legges 

inn i DogWeb. Styret sjekker mulighet for oppdatering fra 

DogWeb til våres resultatsystem 

 Møtet ble avsluttet kl 23.10 

 

  

Brekstad 09.10.11 

Bjørn Olsen 

Sekretær NBF 

 

 


