
UTDRAG AV PROTOKOLL                                      
                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND                                        
 
Sted:     Fysisk møte Østlies 

Hundesenter 
Tid: Lørdag 9.01.2016 Styremøte nr: 01 

Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken,  

Ellinor Antonsen, Johnny Knutsen 

Forfall: Bernt Hinna, Inger Faugstad 

Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  

 
Sak Start kl. 10.00 Ansvar Tidsfrist 

01.16.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll og utdrag protokoll nr 12 godkjent 

 

 

 

01.16.02 Post inn 

 Fagkomiteen referat fra møte nr. 9 

 Fagkomiteens Årsberetning 

 NKK, Høring instruktørutdannelse Trinn I 

 NKK, Høring, endring av forskrifter om utøvelse av jakt, 

felling og fangst 

 Vedr. starte på stevne med kastrert hannhund 

  

01.16.03 Post ut 

 Svar på start med kastrert hannhund 

  

01.16.04 Forsvarshundkomiteen 

  Venter på tilbakemelding vedr krav som stilles for å få 

delta på kurs 

 Det avholdes et møte 9/1-16, avventer referat 

  

01.16.05 Fagkomiteen 

 Det er avholdt et møte den 5/1-16 referat er ikke ankommet 

 Gyldig dato for Kåringsprøven er diskutert. 

 FK har prioritert å få utdanningsplanen Trinn I ferdig. 

 Bilder og referat fra instruktørsamlingen skal legges ut på 

hjemmesiden 

  

01.16.06 NM 18 – 20. august 2016 Nidaros Brukshundklubb 

 Styret har avklart dommere til NM. Dommere blir 

forespurt. 

  

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

 Det etterlyses en fremdriftsplan med tidslinjer. 

 Dommere ble diskutert og det ble sendt ut forespørsel til 

dommerne. 

 Deltakerstøtte til NoM ble diskutert og fastsatt.  

  

01.16.08 Butikken 

 Opptellingsliste er sendt til kasserer 

 Prøve på treningsvest er mottatt og prøvd av styret. Det er 

noen forandring som vi ønsker, det blir sendt 

tilbakemelding til innkjøper 

  

01.16.09 Kurs 2016 

 Evjekurset, overnatting OK, venter på priser vedr mat.  

 Kursleder og instruktør må avklares 

 Sølenkurset, der er alt i rute, instruktører OK samt 

kursledelse.  

 Stevnelederkurs er planlagt 

 Dommerkurs ble diskutert 

 

  

01.16.10  The Challenge 

 Dommere, webansvarlig og øvrige ansvarlige er OK 

  

01.16.11 Hjemmeside 

 Det søkes etter en webansvarlig for NBF’s hjemmeside. 

Det kom noen forslag som blir forespurt 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 12.30 resten av dagen blir brukt til 

planlegging av Brukshundkonferansen og Forbundstinget. 

  



UTDRAG AV PROTOKOLL                                      
                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND                                        
 

Neste møte Fredag 19.02.16 kl. 1900. Fysisk møte på Hotel Best 

Western Airport Hotell 

Braskereidfoss 10.01.2016 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær NBF 


