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Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 5. desember 2014 Styremøte nr: 12 
Deltagere fra styret: Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Kristin Rive, Bjørnar Strand,  

Ellinor Antonsen, Inger Faugstad 
Forfall: Bernt Hinna 
Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  
 
Sak Start kl. 21.00 Ansvar Tidsfrist 
12.14.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll nr 10 og 11 korrigeres 
 
 

 

12.14.02 Post inn 
• Sandefjord BHK Rapportskjema 2014 
• Vedr. oppdrett på Jaktgolden 
• Sarpsborg HK , Dato for Forbundstinget 
• Vedr. arrangere NOM 2016 
• Vedr. annonse for kursene 2015 
• Sammensetning FK 2015 
• NKK jakt, Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av 

jakt, felling og fangst 
• Stovner, forslag om å legge en kalender på hjemmesiden til 

NBF der klubbene på forhånd kan notere dato for stevner 
som skal meldes inn til neste år. 

• Vedr klubb i nærområde til Eggedal 
• Vedr. forslag på dommere til NM 2015 
• NKK , ny korrektur på terminlisten 
• Bekreftelse på ettersending av post, samt ny postadresse  
• Rapportskjema for 2014 

  

12.14.03 Post ut 
• NKK Jakt purrer på svar vedr regelverk 
• Svar vedr regelverkt (FK) 
• Svar vedr. Jaktgolden oppdrett 
• Posten Norge, midlertidig adresse endring 
• Vedr. hundeklubb i Eggedal 
• Stovner, vedr. registrering av stevner 
• NKK ,Vedr. endelig revidert utgave av regelverket (etter 

dommerkonferansen) 
• Bekreftelse mottatt rapportskjema 

  

12.14.04 Fagkomiteen  
• Sportshund komiteen arbeider nå med å sette sammen 

Mandat. De har fått regelverket fra administrasjonen med 
anbefaling om at det godkjennes. Vi venter på endelig svar 
fra Sportshund komiteen. 

• Dommersamlingen: meget fine tilbakemeldinger, 
innholdsrikt og informativt med veldig god service. Det ble 
informert om Samarbeidsavtalen og 
regelverksforandringene. Så ble det praktiske prøver samt 
et Målekurs. Regelverksendringene ble godt mottatt av 
dommerne. Det kom positive tilbakemeldinger på at 
Forbundet har tatt over ansvaret for dommerne. Det ble 
delt ut som gave dommeranvisninger med NBF’s logo 
påtrykket til alle deltakerne. 

  

12.14.05 NM 2015 7-8 august 
• Det er kommet forslag på dommere Dette ble diskutert i 

styret. Styret ser over og kommer med forslag. Vi tar 
beslutning neste styremøte. 

  

12.14.06 NOM 2016 
• Den forespurte klubben kunne ikke ta jobben med å 

arrangere NOM 2016. 
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• Det er kommet et forslag på et mulig samarbeid mellom to 
klubber for å arrangere NOM 2016. Styret tar kontakt med 
en formell forespørsel. 

12.14.07 Butikken 
• Det nye dekkenet har solgt meget bra, slutt på lager. Det er 

bestilt flere. 
• Lagertelling blir pr. 1/1-15. 
• Det blir laget en liste med kostpris og salgspris på varene, 

noterer også avskrivninger  
 

  

12.14.08 NBF 50 år 
• Plassering av banketten på Hotellet, egen sal. Tilbudet med 

pris er ikke bekreftet ennå 
• Påmelding bør bli innen 31/1-15. Det blir laget invitasjoner 
• Toastmaster er avklart. 
• Vi har fått flere sponsorer til jubileet 
• Fotokonkurranse via Face Book  
• Det skal lages en folder for 50 års jubileet der også 

sponsorer skal presenteres. 

  

12.14.09  Regnskap 
• Kostnad for bildene fra The Challenge står igjen. 
• Kasserer informert om at regnskapet blir ferdig rett over 

julen. 

  

12.14.10 Brukshundkonferansen 21. februar 2015 
• Forslag til agenda ble diskutert   

  

12.14.11 Forbundstinget 22. februar 2015 
• Årsberetning fra FK bør være klar til neste møte 
• Årsberetning fra NBF bær være klar til neste møte 

  

12.14.12 Særkomiteen/sportshundkomite 
• Se punkt Fagkomiteen 

  

12.14.13 Kurs 2015 
• Venter på at annonsen skal bli ferdig 
• Kursledelse er klar, det mangler en instruktør kursleder 

jobber med saken.  

  

12.14.14 The Challenge 2015 
• Intet nytt 

 

  

12.14.15 Annet 
• Leder har vært på Dogs4All og delt ut Årets Brukshund 

som også i år gikk til Toril V. Pedersen med Tin Tin. 
• Representant fra styret har deltatt på NKK’s RS møte  
• Det Nordisk programmet FCI Nordic Style skal revideres. 

Det skal være to representanter fra hvert land som går 
igjennom og reviderer. Det bør være dommere som tar den 
oppgaven. FK tar oppgaven med å finne dommere som kan 
representere Norge. Revideringen starter så snart 
representantene er avklart. Avklaringen bør være klar tidlig 
i Januar 2015 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 23.30 
Neste styremøte  

  

Braskereidfoss 10.12.2014 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær NBF 


