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Sted:     Telefonmøte Tid: Søndag 13.03.2016 Styremøte nr: 03 

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. 19.00 Ansvar Tidsfrist 

03.16.01 Møtet startet med en presentasjon av hele styret da dette er det 

første møtet med nytt styre for 2016 

 Det ble informert om hva NBF har for ansvar/oppgaver og 

rutiner 

 Brønnøysundregistret blir oppdatert med nye 

styremedlemmer 

 Protokollen for Tinget er mottatt i undertegnet stand 

 Utsendt møteplan til kommende møter i styret ble godkjent  

 Fordeling av arbeidsoppgaver for 2016-2017 ble 

gjennomgått.  

  

03.16.02 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll og utdrag protokoll nr. 02 godkjent 

 Protokoll fra Forbundstinget ble godkjent 

 Protokollen fra Brukshundkonferansen blir korrekturlest i 

løpet av uken 

 

 

 

03.16.03 Post inn 

 Vedr start med NOX reg. hund i bruks 

 Vedr. manglende styremøteprotokoll på hjemmesiden 

 Spørsmål om Evjekurs 

 Finner ikke påmeldingsskjema til NBF stevner, ønsker å få 

det i et format der det går å skrive inn tekst. 

 Spørsmål om man må starte i klassen man har fått opprykk 

til innen en viss tid for å beholde opprykket. 

 Søknad om Kongepokalen (blir ikke i år) vi får tildelt NKK 

plakett. 

 Sponsing til utlodd Sport sko mot annonsering. 

Videresendes butikken i NBF 

  

03.16.04 Post ut 

 Bestilling av Publikasjoner i Hundesport 

 Vedr krav til NOX reg. hund i bruks. 

 Spørsmål om Evje kurset  

 Påmeldingsskjema NBF stevner 

 Opprykksregler 

 Protokoll fra Forbundstinget for undertegnelse 

 Leie terreng til The Challenge 

  

03.16.05 Forsvarshundkomiteen 

 Det er avholdt et møte i forrige uke, vi venter på et referat. 

 Man jobber med å få flere dommere og figuranter i 

programmet. 

 Styret ble oppdatert med historikk. Forsvarshund har vært 

et godkjent program i Sverige i mange år. 

  

03.16.06 Fagkomiteen 

 Grunnet at leder i FK, nå har tatt nytt verv i styret som 

leder i NBF, er det valgt ny konstituert leder i FK. 

 Det skal sendes ut fra styret til Medlemsklubbene en 

oppfordring om å sende inn forslag til medlemmer i FK, 

periode 01.06.2016 – 31.05.18.  

 FK jobber med utkast til revidert Trinn I utdanningsplan. 

Skal sende innen 5/4-16 som er høringsfristen fra NKK. 

 Det planlegges et Dommerkurs oppstart høsten 2016 
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03.16.07 NM 18 – 20. august 2016 Nidaros Brukshundklubb 

 Alle dommere er på plass  

 Premier er under bestilling 

 Det kom forslag på arrangør av NM 2017. Foreslått klubb 

blir kontaktet. Vi bør ha en klubb som sier ja i løpet av 

våren 2016. 

  

03.16.08 NOM 15-18 september 2016. Nannestad og Omegn HK 

 .   Dommere til NoM er avklart. 

  KG Rik blir kontaktet og spurt om de har en dommer for 

IPO og om de stiller med lag.  

 Brev til dommerne blir sendt ut 

 Premier til NoM er under planlegging 

 Det sjekkes opp vedr. figuranter til Forsvarshund 

 Arrangørklubb har kontroll på tidsplan, 

sporterreng/sporleggere, lydighetsbane og oppholdssted.   

 Invitasjon er under utarbeidelse 

  

03.16.09 The Challenge 1-4. september 2016 

 Dommere er ok, bekreftelse på dommeroppdrag blir 

utsendt 

 Søknad til Fjellstyret er utsendt 

 Funksjonærer er nesten klart. 

 Dommere er avklart 

  

03.16.10 Resultatservice 

 Resultatansvarlig er sykmeldt. Vi har fått en som kan stille 

som vikar.. 

  

03.16.11  NBF Butikken 

 Butikkansvarlig har gjort en fantastisk flott jobb med 

driften av butikken. Salg på Forbundstinget endte med 

20.000,- Det gikk tomt for treningsvester, disse blir bestilt 

opp på lager igjen. 

 Nettbutikk på hjemmesiden er klar og oppdatert på 

nettsiden. 

  

03.16.12 Kurs 2016 

 Instruktørkurs Trinn I og Trinn II er oppstartet. 

 Det ble informert om status for Evjekurset 

 Det er planlagt et stevnelederkurs til høsten.  

  

03.16.13 Hjemmeside - webmaster 

 The Challenge har en egen hjemmeside.  

 Det kom forslag på Webmaster til NBF hjemmeside 

 Det blir laget en liste på hva som trengs å oppdateres på 

hjemmesiden 

  

03.16.14 Annet 

 Det ble informert om ny sats for bilgodtgjørelse, den er lik 

NKK’s sats som er 3,80/km 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 22.30. 

Neste møte onsdag 13.04.2016 kl. 20.00. 

  

Braskereidfoss 14.03.2016 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær NBF 


