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Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 13.10.2009. Styremøte nr: 10 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen,  Roy Eftedal  Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken, 
Forfall: Tore Bergersen, Kristoffer Modell, Mette Madsen Falck 
Referent:  

Elisabeth Østbakken 
Distribueres til: Styret, klubbene, NBF’s 

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
10.09.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll nr. 09.09 og utdrag protokoll nr. 09.09 ble godkjent. 
 
 

10.09.02 Post inn: 
• Laila Kongerød Påmelding og avboking stevnelederkurs 
• Gjøvik HK, Søknad om medlemskap  
• Salten BHK vedr. dommerbetaling 
• NKK etterlyser aktivitetsavgift for NM 

 

10.09.03 Post Ut 
• NKK Purring forslag overgang mellom RIK og NBF 
• Hege Sommer vedr. svar på klage Rekruttlaget 
• NKK svar og bekr. på betalt aktivitetsavgift 

 

10.09.04 NM 2010 
• Lage en sjekkliste med oppgaver til overdommeren , sende ut skjema til 

Salten BHK som skal overleveres overdommeren.  
• Det kom forslag på at Forbundet i fremtiden tar ut dommere til NM. Forslag 

på at NBF dekker reise til dommere. Dette blir tatt opp ved neste styremøte 
når det er flere med for avstemming. 

 

10.09.05 NOM   2010  
• NOM ble et bra arrangement vi fikk 2 medaljer. Den eneste klagen var fra en 

deltaker på norske laget som klaget på at de ikke hadde fått samme info som 
de øvrige landene på NOM. 

• Neste år arrangeres NOM i Danmark 
• Vi bør begynne å tenke på hvilken klubb som skal arrangere NOM år 2012 

da er det Norge som skal arrangere. Det ble nevnt at det skulle kunne 
avholdes i Vestfold, med flere klubber som gikk sammen. Eksempel Larvik, 
Horten, Tønsberg og Holmestrand.  

 

10.09.06 Kurser 
• Vi har fortsatt ikke kursansvarlig i styret til stede, men det er blitt sjekket 

med de som var ansvarlige i 2009 for Evje og har fått OK fra de. 
Instruktørene er forespurt 

• Det sjekkes  med Sølen om det er reservert plass første uken i juli, samt tar vi 
kontakt med ansvarlige i 2009 om de kan ta ansvaret også i 2010. 

• Det blir sjekket vedr Nord Norge kurs 

 

10.09.07 • Rekruttlaget  
• Det er bekreftet at siste samlingen er boket.  
• Det ble besluttet at påmeldingsfristen skal forandres til slutten av februar i 

2010. 
• Det tas kontakt med instruktørene for 2009 med spørsmål om de stiller som 

instruktør også neste år. 
• Det ble foreslått at vi kunne prøve med å sette opp datoene for samlingene på 

forhånd så alle vet når de melder seg på hvilke helger som blir opptatt med 
trening. Dette for å unngå altfor mye strev med å få alle enige i når de skal 
avholde samlingene. Dette bør sjekkes og avtales på forhånd med kursleder. 

 

10.09.08 Webbmaster 
• Ingen har hørt noe, styret etterlyser info om fremgang 

 

10.09.09 Infofolder 2010 
• Det er bekreftet fra ansvarlig at annonse salget er satt i gang, foreløpet 3 stk. 

som ringer rundt. 

 

10.09.10 Samarbeidspartner 
•  Har ennå ikke fått noe konkret svar, Det fortsettes og jobbes samt at resten 

av styret også prøver med forskjellige kontakter 
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10.09.11 Økonomi 
• Kasserer  redegjorde for saldo på de forskjellige konti. 
• Det kommer oppsett og regning fra NOM i neste uke 
• Vi venter på penger fra NKK det er bevilget 500,- pr deltaker på nordisk, 6 

stk. 
• Det blir sendt kopi på regning fra Finland kantine til leder 
• Penger fra Studieforbundet er kommet for begge kurser 
• Det er ikke kommet regning fra Sølenstua vedr The Challenge 

 

10.09.12 Stand på Lillestrøm Dog4All 28.-29.  
• Det er kommet en mappe med litt info og et bruker navn med passord til 

mine sider. Denne går ikke å sende videre elektronisk, blir kopiert og sendt 
til leder 

• Det er gitt muligheter til å annonsere på div. steder i utstillingshallen, styret 
velger å ikke benytte seg av tilbudet. 

• Det ble besluttet at vi skal sette ut litt info på hjemmesiden at vi har stand på 
Lillestrøm. 

 

10.09.13 Møte med NKk-Agility.Lydighet 
• Det ble ikke klart med noen agenda i løpet av NOM. Det blir satt opp et 

forslag med noen få punkter og sender til NKK med purring på en møtedato 

 

10.09.14 Stevnelederkurs 
• Det ble informerte om at stevnelederkurset er avholdt i ht. planen den 10-11 

oktober. Det var 7 deltakere og kursleder Kristoffer samt Elisabeth som 
sekretær. Kurset ble evaluert og det kom kun positiv tilbakemelding fra 
kursdeltakerne. Både opphold og opplegg på kurset ble bra mottatt. 

• Det skrives et sammendrag fra kurset og sendes til Hundesport sammen med 
bilder, dette skal også settes ut på nettsiden. 

 

10.09.15 Årets Utfordring 
• Masse positive tilbakemeldinger, kun at vi bør forandre tidspunktet til neste 

år. Vi planlegger å få lagt det mitt mellom NM og NOM 2010.  
• Det blir bedt om skriftlig bekreftelse på at vi får nye krus uten kostnad til 

neste år. Dette grunnet at det var feiltrykk i teksten på årets krus. 
• Styret har ikke fått noe budsjett for stevnet, vi må nå vente på alle oppgjør og 

at vi viderefakturere de som har gitt premier. 
• Ekstra kostnad som tilkommer som ikke var planlagt er at idrettlaget oppe på 

Sølen skal plukke ned merkebåndene i sporene. Dette ble ikke gjort da 
sporene ikke kunne gås ut grunnet snø.  

 

 Møtet ble avsluttet kl 22.45 
Neste møte 10 november. 2009 

 

 
Braskereidfoss 14.10.2009 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


