
UTDRAG AV PROTOKOLL 

                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 
Sted:     Fysiskmøte Tid: Fredag 22.februar-13 Styremøte nr: 03 

Deltagere fra styret: Vigdis Knutsdotter Stifjell, Bernt Hinna,  

,Bjørnar Strand, Anders Navjord og Per Arne Bakke 

Forfall: Jeanette Hatteberg og  Bjørn Olsen 

Referent: VKS Distribueres til: Styret 

 
Sak Start kl. 15:00 Ansvar Tidsfrist 

03.13.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll og utdrag fra styremøte 02 godkjent 

 

 

 

 

03.13.02 Post inn: 

 4/2 Mail fra NKK’s leder av Aktivitets avdelingen ang. nye 

møtedatoer for reforhandling av samarbeidsavtalen 

 14/2 Mail fra NKK’s leder av Aktivitets avdelingen - ang. 

nok en gang nye møtedatoer for  reforhandling av 

samarbeidsavtalen 

 NBF har ikke gitt svar på denne mailen 

 NBF prøver ny dato 

 Bjørnar, Anders og Bernt representerer NBF på dette møtet 

 22/2 Mail fra Valgkomiteen- nytt innspill på bakgrunn av 

forandring i styret 

  

03.13.03 Post ut 

 Ingen post ut 

  

03.13.04 NM 8-10.august 2013 

 Ikke diskutert noe 

 

 

 

03.13.05 NOM 13-15.september 2013 

 Ikke diskutert noe  

  

03.13.06 Kurs 2013 Sølen uke 28, 7-14.juli – Kontonr.0539 63 94490 

 Ikke diskutert noe 

 

 

 

 

 

03.13.07 Brukskonferanse / Forbundsting 23-24.februar 2013 

 Vi må se på utsending av invitasjonen for 2014- må være 

mer detaljert ang. påmelding og en forklaring på betaling 

samt reisegodtgjørelse for klubbene 

 Stemmerett ved Tinget- antall aktive medlemmer i klubben 

samt det står antall som har innløst startkort- her må det 

komme tydeligere fram hva som gjelder 

 Vi må se på tidspunktet for og avholde Tinget – februar er 

vanskelig på grunn av tidspress med å få regnskapet ferdig 

revidert før utsendelse 

 31.10.13 må endringen av nytt tidspunkt for Tinget foreslås 

 

  

03.13.08 Butikken  

 Må bestille blåbøker 

 Se på muligheten for å få inn permer (erstatter blåbøker) 

slik som NRH har- Anders har kontakt informasjon 

 Få ut ukurante varer fra butikken som ikke selger- sette 

disse ned i pris- sende forslag til styret før vi endrer priser 

 Startkort - Kontonummer. 1503 32 70256 

VIGDIS  

03.13.09 Hjemmesiden 

 Elektronisk startkort lagt ut- må endre få bedre fram at det 

finnes en Utskriftsvennlig versjon 

BERNT  

03.13.10 Challenge 29-31.august 2013 

 Kontonr: 0539 63 94806 

 Nytt regelverk for øvelsene i The Challenge godkjent 

 

 

 

03.13.11 Regnskap 

 Intet nytt 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 00:50   



UTDRAG AV PROTOKOLL 

                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 

Eidsvol1 22.02.13 

Vigdis Knutsdotter Stifjell 

Vara NBF 


