
UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 05.10.2010 Styremøte nr: 10 

Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken , Kristoffer Modell, 

Vigdis Knutsdotter Stifjell 

Forfall: Mette Madsen Falck, Per Arne Bakke 

Referent:  

Elisabeth Østbakken 

Distribueres til: Styret, klubbene, NBF’s 

komiteer 

    

Sak  Tidsfrist 

10.10.01 Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll 

  Protokoll nr 9 godkjent 

 Utdrag protokoll 9 godkjent med korrigering på post 9.10.02  

 

 

10.10.02  Post inn 

  Rapport fra NOM 

 Etterlyser skriftlig svar på spørsmål som er avtalt på telefon.  

 Annonse på nettsiden vedr portretter av hunder  

 Invitasjon til Hunde og samfunn 

 Vedr. Anerkjent prøve NM 

 Vedr. rutiner høringer i NKK 

 Svar på vårt spørsmål om gavekort 

 Vedr. tidspunkt på NOM 2011 

 Vedr. Disiplinæraksjoner 

 Vedr. Annonse på webbsiden 

 Vedr. statutter for sammenlagt Norgesmester. 

  Forslag til regelendring 

 Vedr. innsending av Infofolderen til Nasjonalbiblioteket 

 

 

10.10.03  Post ut 

 Svar vedr tidspunkt NOM 2011 

 Vedr. arrangørklubb NOM 2012 

 Svar vedr. statutter 

 

10.10.04 Kurser 2010 Evje uke 24 og Sølen uke 28 

 Venter på referat fra Sølen 

 Det er laget et utkast til instrukser for kurser 

 Kursledelse for 2011 avklares snarest 

 

10.10.05 NM 2011 

 Det er avklart med arrangørklubb til NM 2011.  

 Styret melder stevnet til NKK før 31. oktober 2010 

 Styret begynner å se etter dommere. 

 Det kom forslag på arrangørklubb  i 2012 styret tar kontakt med 

bruksansvarlig i klubben. 

 Det kom forslag på arrangørklubb til NM 2013, styret tar kontakt med 

bruksansvarlig i klubben 

  

 

10.10.06 NOM 17-19 september 2010 

 2010 er avholdt og vi har fått rapport fra Lagleder. 

 Det blir laget en instruks for NBF representant som kan brukes i fremtiden. 

 Venter på endelig svar vedr arrangørklubb til NOM 2012 

 Det blir laget instrukser til lagleder på NOM 

 Det ble utdelt hederstegn, bordflagg, bronsemerke, sølvmerke og gullmerke 

ved NOM. Dette blir lagt ut på nettsiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.07 The Challenge 2 -3 september 2011 

  Regelverket blir gjennomgått for eventuell justering.  

  

 

10.10.08 Dogs4All 27-28 november 2010 

 Standpersonell ble planlagt 

 En  hovedansvarig for arrangementet er utsett i styret 

 

 

 

 



UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

10.10.09 Infofolder 2011 

 Det starters opp med å ringe annonsører 

 

10.10.10 Forbundstinget 27. februar 2011 

 Frister ligger på nettet men det er feil på datoer, korrekte datoer blir oppdatert 

omg. 

 Bestilling av overnatting og konferanserom til Tinget og 

Brukshundkonferansen er ok. 

 

10.10.11 Brukshundkonferansen 26. februar 2011 

  Det er kommet forslag på foreleser som blir kontaktet og forespurt 

 

10.10.12  Økonomi 

  Oversikt på alle konti ble rapportert. 

 Det er kommet penger fra Natur og Miljø for kursene.  

 Det blir laget et detaljert regnskap for hvert enkelt kurs samt The Challenge 

og Info folder 

 Vi har ikke fått kostnad for kjøregodtgjørelsen fra dommere på NOM. 

 Det skal faktureres ut kostnader vedr NOM til de reisende som ikke var 

deltaker. 

 Det bør ses over kriterier for hvor mye og til hvem NBF skal dekke  

kostnader  

 

10.10.13  Samarbeidspartner/Sponsor 

 Vi har fortsatt ikke noen samarbeidspartner eller sponsor. Jakkene til NOM 

ble godt mottatt disse ble sponset av leverandøren ned til laveste mulig pris, 

ca 33 % av utsalgspris. 

 

10.10.14 Regelverk 

 Innkomne forslag blir sendt til de øvrige styremedlemmer for gjennomgang 

 

10.10.15 Annet 

 Pris sjekkes for leie av hytte på Kongsberg HK i forbindelse med 

Rekruttsamling  

 Rekruttlaget vurderes for ny måte å gjennomføre. 

 Webbsiden skal være på agendaen. 

 Lovverket oppdateres og legges ut på nettsiden  

 

 Møtet ble avsluttet kl 23.00 

Neste styremøte 26. oktober 2010 kl. 21.00 

 

 

Braskereidfoss 06.10.2010 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær  


