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Telefonmøte
Tirsdag 19.01.2010.
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Fredrik Hansen, Roy Eftedal Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken,
Deltagere fra styret:
Mette Madsen Falck, Kristoffer Modell
Tore Bergersen
Forfall:
Styret, klubbene, NBF’s
Referent:
Distribueres til:
Elisabeth Østbakken
komiteer
Sak
01.10.01
01.10.02

01.10.03

01.10.04

01.10.05

01.10.06

01.10.07

01.10.08

01.10.09

01.10.10

01

Tidsfrist
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
 Protokoll nr. 12.09 og utdrag protokoll nr. 12.09 ble godkjent.
Post inn:
 Sarpsborg Hundeklubb, Forslag nye regler. Tas opp på brukskonferansen.
 Hunden.no Nettprofilering og annonse.
 Holmestrand HK, ny adresse til klubben.
Post Ut
 Leder har sendt brev til NKK om pris for utdannelse trinn I instruktører. Det
blir sendt kopi på brevet for arkivering
NM 2010
 Det ble etterlyst en infoside om arrangørklubben, purres.
 Prøvens ref.nr. er kommet fra NKK, denne blir videresendt til Salten.
 Det ble etterlyst bedre dekning av NM og NOM med hensyn til bilder og
referat fra disse arrangement. Det nye styret tar opp dette for fremtiden. Det
kom forslag på at Lagleder skulle kunne ta denne oppgaven og at
overdommer blir informert og kontroller att dette blir gjort
NOM 2010

Kostnad for NOM er budsjettert til ca. 60.000, (samme som 2009.)
 Det er Norge som skal arrangere NOM 2012. Bør planlegges. Vi jobber med
å få frem en klubb som ønsker å arrangere Nom 2012
Kurser
 Det er kommet forespørsel på å øke honoraret til instruktørene for Evje
kurset. Styret har godkjent en høyning for instruktørene. Dette betyr at vi må
høye prisen på kurset til 4.250,-/person. Ble godkjent av styret.
 Instruktørhonoraret for instruktørene på Sølenkurset ble også juster, ny pris
på kurset kr. 4.950,-/pers
 Vedrørende kurspris til rekruttene ble det besluttet at denne prisen ikke skal
høyes.
 Det ble etterlyst fremdrift for Nord Norge kurset. Styret sjekker med
ansvarlig i Nord
 Vi har en kandidat som ønsker å ta kursledelsen på Sølen men denne må få
bekreftet ferie fra sin arb.giver, venter svar i neste uke.

Rekruttlaget

Ikke hørt noe om rekruttlag i Nord Norge, purres
 Vi jobber fortsatt for å finne ytterligere en instruktør og det utarbeides en
tidsplan
 Vi har en instruktør som kan ta en liten gruppe på Sørlandet hvis det blir nok
med påmeldinger for øvrige
 Webbmaster

Styret har besluttet at den nye webbsiden skal legges ut på nettet og begynne
med aktuell informasjon. Arkiv og historie kan legges inn etter hvert.
Butikken
 Varelagret er hentet fra Sarpsborg. Det er forandret på nettsiden så alle
bestilling blir sendt til sekretær.
 Det jobbes med å skive en avtale med en ny aktør om å ta over salget av
NBF’s varer.
Økonomi
 Det ble redegjort for saldo på de forskjellige konti.
 Det ble redegjort for resultatet i 2009 som mest sannsynlig blir negativ
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Det ble kommentert at Fanen og telt samt skilt skal tas med som en verdi i
regnskapet.
Status for innbetalt kontingent fra klubbene ble gjennomgodt, det blir purret
til de som ikke har betalt.
Startkort er ferdigtrykket og utsendelse til alle som har løst kort i 2009 er
startet, etter dette går det ut til alle klubbene.


Forbundstinget 2010
 Fredag 29. Januar er siste frist for å legge ut info om tinget på nettsiden.
Ting papirer blir sendt til styret før de settes ut på nettet.
 De som er med i styret bør møte på tinget; hvert fall de som står på valg og
de som står på valgberedningens liste
 Dirigent til Tinget er foresport og har sagt ja.
Brukshundkonferanse 2010
 Det er boket konferanserom til både Tinget og Brukskonferansen. Det blir
bestilt rom for overnatting fra den 27-28 febr for 25 personer.
 Endelig påmeldingsliste blir sendt Forsvaret den 19 februar med navn på de
som skal delta.
 Bespisning skal bestilles til lørdag middag kl 16.00-17.00 og brunsj på
søndag kl. 09.00.
Forslag nytt regelverk
 Forslaget som kom inn fra Sarpsborg HK skal settes på agendaen til
Brukshundkonferansen. Dette for at flest mulig skal få si sin mening om
regelforandringer. Styret er positive til de fleste forslagene. Det bør kanskje
ses over og settes opp mot de forslagene som ble vedtatt på konferansen i fjor
og som allerede er sendt inn til kompetansegruppen NKK.
Annet
 Materiell til Infofolderen er sendt til redigering, har ikke hørt noe så vi regner
med at alt går sin gang.
 Det ble tatt opp å se på eventuelle statutter for de som skal velges inn i styret.
Dette blir behandlet av det nye styret
 Styret etterlyser oppsummering og referat fra The Challenge
 Det ble spurt etter om noen var foreslått som æresmedlem i 2009. Det er ikke
kommet inn noen forslag.
Møtet ble avsluttet kl 22.30
Neste møte ble ikke avtalt

Braskereidfoss 20.01.2010
Elisabeth Østbakken
Sekretær

