
UTDRAG AV PROTOKOLL 
                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 
Sted:     Telefonmøte Tid: Onsdag 01.12. 2015 Styremøte nr: 12 
Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken,  

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

• Protokoll og utdrag protokoll nr 11 godkjent 
 
 

 

12.15.02 Post inn 
• Bekreftelse godkjent søknad for avholdelse av Trinn I og 

Trinn II instruktørkurs 
• Bekreftelse på slettet kurs 
• Vedr mål på stigen alternativt kjøp av stige 
• Tilbakemelding på reviderte Kåringsprøver 
• FK, referat fra møte 
• Forslag på dommere til NM 

  

12.15.03 Post ut 
• Søknad om avholdelse av instruktørkurs Trinn I og Trinn II 

bruks 
• Kopi på brev bekreftelse på søknad om medlemskap 
• Medlemsklubbene, oppfordring om å sende inn forslag på 

kandidater for valg av styremedlemmer 
• Svar vedr. mål på stigen 

  

12.15.04 Forsvarshundkomiteen 
•  Referat fra siste møte er sendt til styret. 
• Fremgangsmåten for å få endelig godkenning i Norge for 

forsvarshund programmet 

  

12.15.05 Fagkomiteen 
•  Det er avholdt et møte den 24. november, referat er under 

godkjenning i FK og blir sendt styret snarest 
• Kommentarer vedr revideringen av Kåringsprøver ble 

gjennomgått og korrigert. 
• Det et sendt et forslag på utdanningsplanen for instruktører 

Trinn I. 
• Bilder og referat fra Instruktørsamlingen blir lagt ut på 

nettet 
• FK ønsker en egen plass på hjemmesiden der de kan sette 

ut info  

  

12.15.06 NM 18 – 20. august 2016 Nidaros Brukshundklubb 
• Dommerforslag fra arrangørklubb er mottatt. 

  

12.15.07 NOM 15-18 september 2016. Nannestad og Omegn HK 
• Intet nytt er innkommet  
• Det blir satt opp en fremdriftsplan med datoer for 

fremdrift, klar til neste møte.  

  

12.15.08 Forbundstinget 21. februar 2016 
• Forslag til lovendringer, godkjent av styret 
• Ref. nr. på rombestilling må informeres ut på nettet. 

  

12.15.09 Brukshundkonferansen 20. februar 2016 
• Agenda til konferansen ble diskutert med end del forslag. 

Det blir satt opp en foreløpig agenda som sendes til styret.  
 

  

12.15.10  Butikken 
• Treningsvest er bestilt og sendes til styret for vurdering.  
• Det er kommet en prøve på Nettbutikk som er testet. Den 

et veldig enkel og grei, det jobbers videre med saken 
 

  



UTDRAG AV PROTOKOLL 
                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 
12.15.11 Regnskap 

• 298 startkort er løst i år 
• Resultat mot budsjett ble gjennomgått.  
• Innkjøp av ny sekretær PC godkjent av styret. 

  

12.15.12 Kurs 2016 
•  Vi har sjekket plass til Evje kurset. Evjemoen 

Næringspark er en mulighet.  
• Sølen kurset, antall grupper vil bli øket for å kompensere at 

antallet deltakere pr. gruppe er redusert fra 6 til 5 stk.  

  

12.15.13 The Challenge 2016 
•  Det er avholdt to møter et vedr sponsorer og et med 

øvingsledere og ansvarlige, styret ble informert om begge 
møtene 

• Nytt møte planlagt til 1. februar 2016 
• Fremdriftsplan blir laget 
• Revidering av regelverk pågår, kommer et forsalg som blir 

fremmet til styret for godkjenning 

  

12.15.14 Annet 
• Veterinærkontroll ved NM ble diskutert.  
• Det leggers ut info på nettsiden om kvalperioder for NM 
• Det blir foreslått gjeldende dato for reviderte 

Kåringsprøver til 1. april 2016.  
• Neste møte blir Fysisk møte sted: Østlies Hundesenter 

lørdag 9. januar 2016 kl. 10.00.  

  

 Møtet ble avsluttet kl. 23.00 
 

  

Braskereidfoss 03.12.2015 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær NBF 


