
UTDRAG AV PROTOKOLL                                      
                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND                                        
 
Sted:     Fysisk møte Best 

Western Oslo Airport 

Hotell 

Tid: Fredag 19/2-2016 Styremøte nr: 02 

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

Ellinor Antonsen, Inger Faugstad 

Forfall: Bernt Hinna, Johnny Knutsen 

Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  

 
Sak Start kl. 20.30 Ansvar Tidsfrist 

02.16.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll og utdrag protokoll nr. 01 godkjent 

 

 

 

02.16.02 Post inn 

 Instruktørutdannelse Trinn 1 

 Årsberetning Disiplinærutvalget 

 Medlemskap søknad 

 Referat fra FK 

 Trinn 2 instruktør kurs Bruks 

 Revisors Årsberetning 

 Kjøp av refleks vest 

 Takker for invitasjonen til Tinget men kan dessverre ikke 

møte 

 Studieforbundet Natur og Miljø, godkjent søknad Trinn 1 

og Trinn 2 kurs 

 Opplysninger for domenet 

 Annonse i Politibladet for The Challenge 

  

02.16.03 Post ut 

 Til alle medlemsklubber, Påminnelse om fristen for 

innrapporteringsskjema  

 Vedr instruktørutdannelse, priser/påmelding og anbefaling 

 Bekreftelse på mottatt årsberetning 

 Info påmelding instruktør trinn 2 bruks 

 Søknad om medlemskap 

 Æresmedlemmene invitasjon til Tinget 

 Vedr. Refleks vest 

 NKK, jakt/Bruks invitasjon til Tinget 

  

02.16.04 Forsvarshundkomiteen 

  Venter på tilbakemelding vedrørende krav som stilles for å 

få delta på kurs. 

  

02.16.05 Fagkomiteen 

 Referat fra FK er mottatt den 15/1-16 

  

02.16.06 NM 18 – 20. august 2016 Nidaros Brukshundklubb 

 En dommer som dessverre har måttet trekke seg. Det er 5 

stk. som har sagt ja. Det kom forslag til siste dommer som 

blir forespurt. 

 Det blir sendt brev til dommerne og takker for at de vil 

stille. 

  

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

 Det etterlyses en fremdriftsplan med tidslinje, det begynner 

å haste. 

 Vi har dommer for forsvarshund, det mangler en 

overdommer 

 NoM går i år på lørdag og søndag 

 Forbundet sponser et beløp til arrangørklubben samt at vi 

dekker premier. 

 NKK støtter med dagpenger, deltakerne må selv søke dette 

i etterkant av stevnet. 

 Ny km sats for reise erstatning kr. 3,80 inntil 600 km.    
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02.16.08 Butikken 

 Nettbutikken er straks klar til bruk, Det jobbes videre med 

dette. 

 Materialforvalter for dette år er OK 

  

02.16.09 Kurs 2016 

 Det er besluttet å ikke arrangere «Evjekurset» i 2016. Vi 

satser heller 100% i 2017.  

 Sølen kurset er OK med både kursleder, sekretær og 

instruktører. 

 Vi  prioriterer et dommerkurs til høsten i år. 

  

02.16.10  The Challenge 

 Annonsen er Ok 

 Webmaster til hjemmesiden til The Challenge er OK  

 Priser fra Sølenstua blir sjekket opp. 

  

02.16.11 Hjemmeside 

 Den som ble forespurt har takke nei til jobben som 

webmaster. Vi jobber videre med et par kandidater som har 

nødvendig kompetanse 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 22.30. 

 

  

Braskereidfoss 24.02.2016 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær NBF 


