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Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 14.06.2016 Styremøte nr: 06 

Deltagere fra styret: Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Ellinor Antonsen, Jostein Aas,  

Johnny Knutsen 

Kristin Dyrkorn ankom møtet kl. 21.00 

Forfall: Anders Bakken 

Referent: Elisabeth 

Østbakken 
Distribueres til:  

 
Sak Start kl. 20.00 Ansvar Tidsfrist 

06.16.01  Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll og utdrag protokoll nr. 5 Godkjent. 

  

06.16.02 Post inn 

 Bekreftelse på dommeroppdrag NM 

 Leto Hallen, bekreftelse på rombestilling 

 Referat fra FK møte nr. 5 

 Finland vedr NoM rombokning beskjed på fullboket 

hotell 

 Kopi på mail fra retrieverklubben at de ikke svarer på 

Høring vedr Kåringsprøver da de ikke arrangerer slike 

prøver 

 Studieforbundet Natur og Miljø retur av kurs rapport 

Trinn 1 mangler antall timer per mnd. 

 Innrapportering Svenske dommere til NoM 

 DK, pris på festbankett 

 Sverige, romboking deltakere  

Vedr. hundeutstillings plass Vestby hytte park 

 Leto Hotellet , hvor mange rom vi har boket totalt 

 Retur i posten 4 stk. medlemsklubber feil adresse på 

faktura med Reisefordelingen fra Tinget 

 Studieforbundet etterlyser rapport fra gjennomførte kurs 

Trinn II Bruks 

 Vedr. NoM Rik dommere og lagledere 

 Vedr kriterier for å bli medlem i NBF 

 Undertegnet Mandat i retur fra alle nyvalgte i 

Fagkomiteen 

 Sverige NoM, savner bekreftelse fra Leto Hallen vedr 

rom bokning 

 Danmark, info om dommere fra DK 

 Vedr hvor man finner påmeldingsskjema til NM 

 Referat fra FK møte nr. 6, 9/6-16 

 Vedr. landslagsdrakter NoM 

 

 

 

06.16.03 Post ut 

 Vedr NoM IPO lag 

 Vedr Dommer oppsett fra Norge 

 Nannestad og Omegn HK, vedr. Påmeldingsblankett 

 NBF etterlyser korrekt postadresse for faktura 

 Videresend faktura til 4 st. medlemsklubber 

 Til Valgkomiteen NBF info om ny sammensetning av 

FK.  

 Brev til alle i FK med vedlagt mandat 

 Kriterier for å bli medlemsklubb i NBF 

 NKK, Budsjett for 2017 

 Til NoM 2016 vedr Sveriges hotellbokning 

 Vedr. Sølen kurset instruktør Forsvarshund 

 Møtereferat The Challenge møte den 7/6-16 

 Svar med info om NoM 
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 NKK til info om ny representant for bruks i 

«Arbeidsgruppa for Trinn I».  

06.16.04 Forsvarshundkomiteen 

 Vi venter på tilbakemelding vedr. deltakelse på NoM. 

 Vi har vært i kontakt med en Svensk instruktør som kan 

tenke seg å være instruktør på Sølen kurset i 2017. 

 

  

06.16.05 Fagkomiteen 

 Det er ny sammensetning av FK. Det er sendt ut brev 

med mandat for signering til alle Vi har mottatt 

undertegnet mandat fra alle sammen. 

 Referat nr. 5 og 6 er mottatt  

 Vedr. utdanningsplan Trinn I;det har ikke vært møte i 

«Arbeidsgruppa for Trinn I» etter at høringsfristen gått 

ut 05.04. FK har ny representant for Bruks i gruppa fra 

01.06. 

 Hjemmesiden blir oppdatert med presentasjon av de nye 

representantene i FK 

 Det blir sendt påminnelse til alle medlemsklubber om 

frister for påmelding dommerkurset 

  

06.16.06 NM 18-20 august 2016 

 Går fremover, det er avholdt et prøve NM, som sjekket 

tidsplaner og praktiske rutiner. 

 Det skal sendes ut brev til Æresmedlemmer med info om 

hva vi dekker av kostnader  

 Premier er bestilt  

 Utdeling av Hederstegn samt Brukshunden ved NM ble 

diskutert 

  

06.16.07 NoM 15-18. september 2016 

 Det er mottatt bekreftelse på at IPO stiller med lag  

 To dommere samt to figuranter er forespurt 

 Budsjett for NoM er diskutert. 

 Det er laget et infoskriv om hvem og hva som dekkes fra 

NBF 

 Vi har meldt på den norske troppen og reservert rom for 

hele troppen på hotellet 

 Det vil bli et skype møte med arrangørklubben og 

representanter fra styret i NBF den 22/6.16, der vi 

kvalitets sikrer arrangementet så langt. 

 Invitasjon til NoM sendes Æresmedlemmene og 

deltakerne samtidig 

 Lagleder er avklart   

 Landslagsdrakter er avklart, leveringstid ca 4 uker. 

 Det er kommet henvendelse fra Arrangørklubben vedr 

dommerskjemaer (elektroniske).  

  

06.16.08 The Challenge 1-4. september 2016 

 Møtereferat fra den 7/8-16 er sendt alle i styret 

 Alt er under kontroll, dommere og ansvarlige er 

oppdatert. 

 Pr. i dag er det 30 påmeldte, påmeldingsfrist i ht. 

påmeldingsskjema er 8/8-16 

 Neste møte i The Challenge er satt til den 23/8-16.  

  

06.16.09 Regnskap 

 Forslag til budsjett er sendt syret, forslaget ble godkjent 

 Valgkomiteen er informert vedr kassereroppgaven, det er 

ikke kommet noen nye forslag, vi jobber med saken. 

 Det er mye aktivitet vedr. Sølen kurset og The Challenge 

i denne perioden. 
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 Det er løst 210 stk. start kort pr. mai. 

 Det er utbetalt fra Studieforbundet tilskudd for Trinn I 

instruktørkurs. 

 Det kom ikke noen kommentarer til regnskapet, ser 

meget oversiktlig og bra ut. 

 Det jobbes med å finne en sponsor til landslagsdrakter 

NoM 

06.16.10 . NBF Butikken 

 Kunder ønsker å kunne betale med kort samt Vips. Vi 

mener at salget kan øke med at vi tilbyr disse 

mulighetene, samt at det blir lettere når man har butikken 

med på kurs og samlinger.  

  

06.16.11  Kurs 2016  

 Sølen kurset : Kursledelsen har kontroll.  

 Det er litt utfordringer med at en instruktør har meldt 

avbud, men kursledelsen har kontroll. 

 Stevnelederkurset blir annonsert etter uke 26/27, Det blir 

satt opp et budsjett. 

  

06.16.12  Hjemmeside – webmaster  

 Ny webmaster er i gang med jobben, det fungerer bra. 

 Det er satt opp en arbeidsfordeling vedr 

resultatrapportering., det fungerer meget bra. NM 

kvaliken er nesten klar. 

 Påmeldingskjemaet til NoM: redigerer teksten perioden 

til tellende stevner er forandret  

  

06.16.13 Annet 

 Vi venter på søknad om medlemskap fra en klubb som 

endelig har fått bekreftelse som samarbeidende i NKK 

 Det vil bli sendt ut en «påminnelse» vedr alle de 

påmeldingsfrister som går ut nå like før og i 

sommerferien. Sendes til alle medlemsklubber og de 

klubber vi vet har brukshundaktiviteter. Dette gjelder 

NM,  Challenge, NOM og dommerkurset. 

  

06.16.14 NM 2017 

 Det jobbes med å finne en arrangørklubb til NM 2017 

.  

 

  

06.16.15 Kurs 2017 

 Det ble bestemt at vi fra August starter planleggingen av 

de kurs vi ønsker å satse på i 2017. Dette gjelder 

kursledelse, instruktører og sted. 

 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 23.30. 

Neste møte Tirsdag 9. august kl. 20.00. 

  

Braskereidfoss 15.06.2016 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær NBF 


