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Sak Start kl. 21.00 Ansvar Tidsfrist 

09.13.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll og utdrag fra styremøte 08 godkjent 

 

 

 

09.13.02 Post inn:  

 Ytre Namdal HK søknad om medlemskap 

 NKK, vedr invitasjon til RS-møte 

 Kvam HK innsending av prøveresultater 

 Ruth Stenfelt, vedr. regler opprykk fra klasse D 

 NKK, vedr bekreftelse på mottatt utkast til 

samarbeidsavtalen 

 Fra de forespurte dommerne til NM 2014 bekreftelse på 

dommeroppdrag 

 Studieforbundet Natur og Ungdom, godkjent studieplan 

Trinn I instruktør. 

 NKK, påminnelse om dialogmøte 

 NKK, vedr. utdeling av årets Brukshund på Dog4All 

 Laila Nagel, vedr regler opprykk i bruks  

 NKK bekreftelse på deltakelse Dialogmøte 

 

  

09.13.03 

 

Post ut 

 NKK, vedr. samarbeidsavtalen 

 Til Ytre Namdal HK, bekreftelse på mottatt søknad 

 NKK, purring RS-møte 

 Ruth Stenfelt, vedr. regler opprykk klasse D 

 NKK, purring bekreftelse mottatt utkast samarbeidsavtalen 

  KG Bruks, vedr. fellesbestemmelser jaktprøver 

 NKK, påmelding  til RS-møte 

 Til dommerne NM 2014, bekreftelse på dømming 

 NKK, vedr NM spor 2013 registrering  

 Studieforbundet Natur og Ungdom, søknad om tilskudd for 

Trinn I instruktør kurs 

 NKK, påmelding til Dialogmøte 

 NKK, vedr. deltakelse på utdeling av Årets Brukshund på 

Dogs4All 

 Laila Nagel, vedr. regler opprykk i bruks 

  

08.13.04 Søknad om medlemskap 

 Styret har gjennomgått søknad om medlemskap fra Ytre 

Namdal HK. Styret finner at alle kriterier er på plass og 

beslutter å godkjenne medlemskapet.  

  

09.13.05 NM 15-16.august 2014 

 Info om dommer for NM blir publisering på hjemmesiden. 

 Det ble informert om fremdriften i planleggingen fra 

Elverum HK 

 Stevneleder for NM er foreslått fra Elverum HK og et enig 

styre godkjente forslaget. 

 Det ble besluttet å vente til etter Tinget og nytt styre er 

valgt før vi velger hvem som skal være representant i styret 

for NM 2014. 

 Søknad om å avholde stevne er sendt til NKK 

 

 

 

09.13.06 NOM 2014 

 NOM avholdes i Finland i 2014, vi har ikke fått bekreftet 
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hvor i Finland. 

 Det skal velges dommere, det jobbes med saken 

 Det skal velges en ansvarlig i styret for NOM, vi avventer 

til etter Tinget. 

 Det er under utarbeidelse en instruks for NOM 

09.13.07 Kurs 2014 

 Kursleder for Evjekurset er avklart. Vi søker aktivt etter en 

sekretær.  

 Det jobbes med å få instruktører til Evjekurset. 

 Venter på beskjed vedr. kurs i Nord Norge 

 Det er påbegynt arbeid med kursannonsen 

 Det er kommet forslag på å gjennomføre MH test 3 dager i 

løpet av Sølenkurset. 

 Vi mangler fremdeles kursleder til Sølenkurset 

 

 

 

 

 

09.13.08 Forbundstinget 23. 02.2014 

 Det er forespurt priser vedr. kurslokaler samt opphold, vi 

avventer svar. 

 Det er tatt frem en mal som kan brukes ved invitasjonen. 

  

09.13.09 Brukshundkonferansen 22.02.2014 

 Det blir satt opp et forslag på agenda  

  

09.13.10 FCI Guidelines for International Nordic Style Trails 

 Regelverket er oversatt til norsk og sent til styret for 

korrektur 

  

09.13.11 Regnskap 

 Ikke noe nytt 

 

 

 

09.13.12 Annet 

 Det ble gjennomgått kriterier for uttakt til dommere under 

NM. Samt nytt forslag om at Arrangør skal komme med 

ønsker om dommere, og at vi skal prøve og rullere de  som 

nylig har dømt. 

 Det ble fremmet et ønske om å få en dialog vedr. opprette 

en komité som skal utarbeide kriterier til Forsvarshund.  

 Deltakere i en eventuell komitee ble diskutert.  

 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 22.30   

 Neste møte 19. november kl. 21.00   

Braskereidfoss 31.10.2013 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær NBF 


