
UTDRAG AV PROTOKOLL                                      
                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND                                        
 
Sted:     Telefonmøte Tid: Onsdag 13.04.2016 Styremøte nr: 04 

Deltagere fra styret: Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Ellinor Antonsen, Johnny Knutsen,  

Kristin Dyrkorn, Anders Bakken, Jostein Aas 

Forfall:  

Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  

 
Sak Start kl. 20.00 Ansvar Tidsfrist 

04.16.01  Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll og utdrag protokoll nr. 3 Godkjent. 

  

04.16.02 Post inn 

 Brønnøysundregistret, registrerte opplysninger 

Enhetsregistret.  

 Referat fra møte nr. 3 i FK 

 Bekreftelse dommeroppdrag til NM 

 NKK, 2 plaketter samt registrering til prøve, NM 

 NKK, Invitasjon til dialogmøte 

 Frafall dommer «The Challenge» 

 Oppdatering hjemmesiden 

 Ønske om å få tilsendt startkort 

 Spørsmål om deltakelse på NoM med kastrert hund 

 Spørsmål om stand på The Challenge 

 Frafall dommer NM  i bruks 

 NKK, Budsjett for bruks og dommerkurs 

 

 

 

04.16.03 Post ut 

 Info om valg til Fagkomiteen 

 Startkort 

 Spørsmål vedr. deltakelse NoM med kastrert hund 

 NKK, bekreftelse på å ha mottatt NKK’s plaketter til NM 

med takk 

 Svar på Høring NKK’s Trinn I utdanning 

 Vedr deltakelse med lag i IPO ved NoM 2016 

 Brev til dommere NM og The Challenge 

 Klubbmail vedr. valg Fagkomiteen 

  

04.16.04 Forsvarshundkomiteen 

 Intet nytt 

  

04.16.05 Fagkomiteen 

 Møtereferat nr. 3 er mottatt. 

 Det er purret på forslag til «Regler for reviderte 

Kåringsprøver» som skal ut på høring. 

 Det er sendt ut til klubbene om hvilke som er på valg i 

komiteen, pr. i dag ikke kommet noen forslag.  

  

04.16.06 NM 18-20 august 2016 

 Dommer bekreftelse er kommet. 

 Det ble diskutert om man må ha en reservedommer til NM 

 Premier til NM blir bestilt 

 NM instruksen bør revideres 

 Vi forspør klubber om de kan ta NM 2017 

  

04.16.07 NoM 15-18. september 2016 

 Det er sendt ut forespørsel til KG Rik vedr. deltakelse med 

lag i IPO.  

 Invitasjon og tidsplan er straks klar 

 Det skal sendes ut bekreftelse til dommerne. 

 Det skal lages info vedr. 

rombestilling/kamerataften/bankett, samt hvem som skal 

betale hva.  

 Det må bekreftes til NKK at man har deltatt på NoM, det 

lages et infoskriv til deltakere og dommere. 
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 Landslagsdrakter: NKK gir kun støtte til deltakere ikke til 

dommere og lagleder. 

 Premier til NoM blir bestilt 

04.16.08 The Challenge 1-4. september 2016 

 Det er avholdt møte med de ansvarlige 

 9-10 påmeldinger, ikke alle er lagt ut på nettsiden 

 Instrukser til ansvarlige er sendt styret til info. 

 Spor/runderingsansvarlige og stevneleder har avholdt et 

møte 

 Teksten i regelverket er oppdatert, men det er ikke gjort 

regelendringer. 

 Instrukser og regelverk blir sendt ut til alle ansvarlige og 

dommerne 

 Den siste dommeren er på plass 

 Vi har 13 sporlegger så langt 

  

04.16.09 Regnskap 

 Budsjett og regnskap pr. mars ble presentert og 

gjennomgått.  

 Nye kasserer har nå fått tilgang til banken og kan nå ta 

over kassererfunksjon. 

 Anders undersøker vedr om vi kan få mva fritak  

  

04.16.10 . NBF Butikken 

 Rapport fra styrer av butikken er sendt til styret 

 

  

04.16.11  Kurs 2016 

 Evje kurset er avbestilt  

 Stevnelederkurset kurset er under planlegging. Etter 3. mai 

kan vi få satt en dato. 

 Det er 31stk. påmeldte til Sølenkurset, det finnes totalt 55 

plasser. 

 Utbetalinger til instruktørene må dokumenteres 

  

04.16.12  Hjemmeside – webmaster  

 Ny webmaster har påbegynt oppæring, skal i første fase 

kun legge ut på siden ikke redigere. 

 Hjemmesiden er oppdatere med historikk fra NM og NoM, 

Skjemaer som har hatt feilaktig adresse til Forbundet er 

også oppdatert. Det er lagt ut info fra instruktørsamlingen 

  

04.16.13 Annet 

 Søknad om medlemskap  

 Sportshundkomiteen, vedr. valg skal sendes ut til klubbene 

i august. 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 23.00. 

Neste møte mandag 09.05.2016 kl. 20.00. 

  

Braskereidfoss 14.03.2016 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær NBF 


