
UTDRAG AV PROTOKOLL 
                                         NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 
Sted:     Østlies Hundesenter Tid: Lørdag Søndag 10-

11.januar 2015  
Styremøte nr: 01 

Deltagere fra styret: Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Bjørnar Strand,  
Ellinor Antonsen, Inger Faugstad 

Forfall: Bernt Hinna, Kristin Rive 
Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  
 
Sak Start kl. 21.00 Ansvar Tidsfrist 
01.15.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll nr.10, 11 og 12 godkjent  
• Utdrag protokoll nr. 10, 11 og 12 godkjent 

 
 

 

01.15.02 Post inn  
• Vedr. NOX registrert hund og MH test 
• Infoskriv med klubbpresentasjon og Bilder (NM) 
• Etterspørsel om info vedr. Sølenkurset 2015 
• NKK, flytte stevner som kolliderer med Europavinner 

utstillingen 
• Studieforbundet Natur og Miljø Godkjent kurs Trinn I og 

Trinn II bruks 
• Innkomne rapportskjemaer 
• Spørsmål vedr dommerutdanning 
• FK, Årsberetning 

  

01.15.03 Post ut 
• Studieforbundet Natur og Miljø, søknad om tilskudd for 

kurs 
• Svar vedr info om Sølenkurset 
• NKK purring vedr revidert regelverk 

  

01.15.04 Fagkomiteen  
• Våre regneark, (dommerprotokoll)blir oppdatert med de 

nye koeffisienter. Det blir også sendt et eks av disse til 
Bittutvalget. 

• Det arbeides med konkrete tidspunkter på det som må 
gjøres av NKK vedr det reviderte regelverket. 

• Det skal informeres ut til klubbene vedr Målebrev og 
hvordan man forholder seg til dette både for utøver, 
dommere og klubber. 

• Årsberetning fra FK er sendt til styret og gjennomgått, 
årsberetningen ble godkjent. 

• Vedr. valg av medlemmer til FK.  

  

01.15.05 NM 2015 7-8 august 
• Forslag på dommere ble diskutert.  

  

01.15.06 NOM 2015 17-20 september, Sverige 
• Forslag til dommere ble diskutert. 

  

01.15.07 
 

NOM 2016 Norge 
• Det arbeides med å finne en arrangørklubb 
• Kostnader for deltakelse av Forsvarshund ble diskutert. 

  

01.15.08 The Challenge 2015 27-29. august  
• Ikke vært oppe til behandling 

  

01.15.09 NBF 50 år 
• Invitasjonen er laget og blir sendt ut.  
• Det blir satt opp et budsjett 
• Det ble enighet i styret om hvem som skal få dekket 

kostnad for deltakelsen 
• Kostnadene for jubileet ble gjennomgått 
• Det ble informert om Sponsor inntekt 
• Påmeldinger fra klubbene går til Sekretær 
• Forslag på Toastmaster ble diskutert 
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• Forslag på tale under middag 
• Eventuelle utmerkelser blir besluttet etter påmeldingstiden 

er gått ut 
01.15.10  Forsvarshund 

• Medlemmer fra komiteen informerte om deres arbeid. 
• Det er foreslått nytt navn på Forsvarshund programmet. 
• Det jobbes med å utarbeide og få på plass utdanningsplan 

både for instruktører, figuranter og utøvere. Også dommer- 
utdanningen må oppdateres.. 

  

01.15.11  Regnskap 
• Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Det blir sendt til 

Revisor. Vi avventer Revisors beretning  
• Budsjettet ble gjennomgått og godkjent 

  

01.15.12 Forbundstinget 22. februar 2015 
• Alle papirer skal være utsendt senest den 24/1-15 
• Det ble avklart med ordstyrer til Tinget. 
• Reiseregningsskjema for tinget og fullmaktsskjema blir 

oppdatert. 

  

01.15.13 Brukshundkonferansen 2015 dato 21/2-15 kl. 11.00 
• Agendaen ble gjennomgått.  
•  

  

01.15.14 Annet 
• Det blir laget en presentasjon på hva klubbene trenger i 

forbindelse med det nye reviderte Regelverket. 
• Stevnelederkurs ble diskutert 

  

 Møtet ble avsluttet søndag kl. 15.00 
Neste møte fredag 20.02.2015 kl. 18.00 sted Hotellet 

  

Braskereidfoss 12.1.2015 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær NBF 


