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Sted:     Telefonmøte Tid: Mandag 09.05.2016 Styremøte nr: 05 

Deltagere fra styret: Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Ellinor Antonsen, Kristin Dyrkorn,  

Jostein Aas 

Forfall:  

Referent: Elisabeth 

Østbakken 
Distribueres til:  

 
Sak Start kl. 20.00 Ansvar Tidsfrist 

05.16.01  Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll og utdrag protokoll nr. 4 Godkjent. 

  

04.16.02 Post inn 

 Invitasjon NoM 2016 

 Bekreftelse på mailadresse for invitasjon NoM 

 Klubb vedr. hvorfor de ikke står på listen som 

medlemsklubb 

 Vedr utsatt betaling av faktura for kurs 

 Bekreftelse fra dommer vedr dømming NoM 

 Bekreftelse på dommeroppdrag The Challenge 

 Godkjenning for bruk av sporterreng The Challenge 

 Høringsutkast Kåringsprøver 

 Vedr leie av hytte The Challenge 

 Vedr dommerutdannelse 

 Bekreftelse på midlertidig adresse endring 

 NoM påmeldingsblankett 

 Påmelding til bankett og kamerataften NoM 

 Faktura fra Posten Norge midlertidig adresse endring 

 Vedr brukernavn og passord DogWebArra 

 Møtereferat Fagkomiteen nr. 4 

 

 

 

04.16.03 Post ut 

 Til ansvarlige The Challenge, oppdatert regelverk og 

instrukser 

 Info om søknad som medlemsklubb 

 Til alle Medlemsklubber, sendt ut Annonse for 

dommerkurs 

 Posten Bring Midlertidig adresse endring 

 Studieforbundet Natur og Miljø, søknad om tilskudd 

Trinn I instruktørkurs 

 Invitasjon til NoM 2016 sendt ut 

 Videresendt påmelding til bankett og kamerataften NoM  

 Purring svar vedr. lag til NoM 2016 

  

04.16.04 Forsvarshundkomiteen 

 Det skal avholdes et møte i juni vedr introkurs på Sølen 

  

04.16.05 Fagkomiteen 

 Møtereferat nr. 4 er mottatt 

 Forslag til revidert utkast «Regler for Kåringsprøver», 

har gått ut på høring 1. mai med svars frist 1. august 

 Vedr. valg i FK, det er ikke kommet noen forslag fra 

klubbene. Styret har forespurt noen kandidater som blir 

foreslått for valgkomiteen. 

  

04.16.06 NM 18-20 august 2016 

 Vi skal sende ut invitasjon til Æresmedlemmer 

 Det jobbes med å finne arrangørklubb til 2017 

 Premier blir bestilt 

  

04.16.07 NoM 15-18. september 2016 

 Protokoll fra arbeidsmøtet er sendt alle i styret, referatet 

ble gjennomgått 

 Dommerliste til arrangørklubb 
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 Fått tilbakemelding vedr budsjett.  

 Det kom forslag på lagledere 

 Landslagsdrakter ble diskutert 

 Invitasjon til Æresmedlemmer skal sendes ut. 

 Rom blir reservert for troppen 

04.16.08 The Challenge 1-4. september 2016 

 Det er kommet bekreftelse med tillatelse å ferdes i 

terrenget til sporene 

 Det er pr. i dag 16 stk. påmeldte. Det er ikke annonsert i 

Hundesport dette året. 

 Dommer er avklart. 

 Det er sendt ut revidert regelverk og instrukser til 

ansvarlige, samt revidert regelverk til Dommerne 

 Vi har kontroll på funksjonærlisten.  

 Katalogen er under opparbeidelse 

  

04.16.09 Regnskap 

 Resultat opp mot budsjett ble gjennomgått 

 Besluttet at vi avstår fra Vips. 

 Nettbutikken fungerer veldig bra og har forenklet 

arbeidet med butikken. 

 Det er laget et utkast til budsjett til NoM 2017 og 

dommersamling 

 Det er kommet melding om at kasserer må trekke seg. 

Det arbeides med å finne ny kandidat 

  

04.16.10 . NBF Butikken 

 Etter at nettbutikken kom i drift opplever man å ha bedre 

kontroll og oversikt.  

  

04.16.11   Kurs 2016  

 Kursledere for kursene til neste år planlegges 

 Det blir Stevnelederkurs til høsten, det arbeides med 

budsjett og kurspris samt sted for avholdelse 

 Vi sjekker med Studieforbundet Natur og Miljø om det 

er mulig få tilskudd for Dommer kurset samt 

Stevnelederkurset 

 Sølen kurset er snart fullbooket ca 9 plasser igjen 

  

04.16.12  Hjemmeside – webmaster  

 Ny webmaster har startet opp med arbeide på 

hjemmesiden.  

 Vi har fått en medhjelper til Resultatservicen  

  

    

 Møtet ble avsluttet kl. 23.45. 

Neste møte mandag 14.06.2016 kl. 20.00. 

  

Braskereidfoss 11.05.2016 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær NBF 


