
UTDRAG FRA PROTOKOLL 
                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 27.01.2009 Styremøte nr: 02 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen,  Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken, Tore Bergersen 
Forfall: Bjørnar Strand, Cecilie Stenbro og Roy Eftedal 
Referent:  

Elisabeth Østbakken 
Distribueres til: Styret, klubbene, NBF s 

komiteer 

    
Sak  Tidsfrist 
02.09.01 Forbundstinget 

 
Det ble gjennomgått hvilke saker som er klar for utsending.  Det ble diskutert 
om det skulle ligge på nettet, på lukket arkiv side eller ikke. Styret mener at 
innkallingen kan ligge på åpen side, men at alt det andre må bli godkjent på 
tinget før det blir åpnet for alle.  

 

Det mangler rapport fra lov- og disiplinærutvalget, valgberedingens forslag.  

 

Det mangler også rapport fra kurser samt butikk.  

 

Ting papirene skal sendes ut til æresmedlemmene sammen med invitasjon til 
å overvære forbundstinget.  

 

Valgkomiteens forslag til nytt styremedlem gjelder en person som ikke er 
medlem i en klubb tilknyttet NBF. Styret mener at det blir Forbundstinget 
som avgjør. 

 

Styret var enig i at hvis det er plass kan en observatør i tillegg til den/de 
stemmeberettige i medlemsklubbene delta på tinget. 

 

Rapport-skjemaene blir tatt med til Forbundstinget 

 

Reisefordelings skjema til tinget blir lagt ut på nettet   
02.09.02 Brukshundkurs 

 

Det er laget forslag på annonse som blir redigert og ferdig for trykking 
onsdag 28/1-09. Annonsen kommer ut i Hundesport nr. 3.   

02.09.03 Infofolder 

 

Det er kommet bestilling på ytterligere en helsides annonse som skal inn i 
infofolder. Da er det 6 stk annonsører i infofolderen. 

 

Det kommer to nye inn i styret etter Forbundstinget 2009. Det er gitt beskjed 
til valgberedningen om å informere disse om å ha ferdig bilde samt en kort 
presentasjon til infofolderen.  

02.09.04 Økonomi 

 

Det ble informerte at det er 15 stk. klubber som hittil har sendt inn 
rapportskjemaet  

 

Det er sendt over forslag til budsjett 2009, styret kontrollerer og gir 
kommentar.  

 

Huske å minne deltakerne på tinget at de må ha kvittering på betalt 
kontingent for stemmerett. 

 

Det er sendt ut til styremedlemmene resultat regnskap. 

 

Det er avklart med revisor som har sagt ja til å ta revisjon også for 2009. 
Kasserer  informerer valgberedningen. 

 

Det er kommet et ønske om å få regnskapet satt opp på samme måte som det 
ble gjort i 2006. Kasserer ser på saken.  

02.09.05 Medlemsmøte 

 

Det er sendt styret forslag på agenda og invitasjon. Det kom et forlag på at 
info vedr NOX registeret kunne stå på agendaen. Dette ble vedtatt. Det blir 
laget et ferdig oppsett som skal settes ut på nettsiden 

 

Påmeldingsfrist innen 18 februar. Må ha navn på alle deltakerne grunnet 
adgang til Forsvarets Hundeskole  

  

Møtet ble avsluttet kl. 10.00  

    

Braskereidfoss 27.01.2009 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  




