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Sted:     Skype 17.09.2019 Tid: Kl. 20.00 Styremøte nr.: 09 

Deltagere fra styret: Frode, Øyvind, Hege , Kristin , Ellinor, Anders, Jostein 

Forfall:  

Referent: KD Distribueres til: Heimeside 

 
Sak  Ansvar  

09.19.01 • Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

nr. 0819.  

Godkjent protokoll 0809 

 

  

 

 

09.19.02 Post inn 

• 17.09.2019; NKK, NBF’s utdeling av 

Zantostatuetten, årets hund på Dogs 4 all 

• 17.09.19, Skattetaten, melding brev om mva i 

Altinn 

• 17.09.2019; Kursrapport Evje kurset  

• 17.09.2019; Budsjettforslag stevnelederkurs fra 

kursleder 

• 17.09.2019; Bergen selskaps og 

brukshundklubb, flytting av stevne 83-1993 og 

83-1994  

• 17.09.2019; NKK v. Cecilie Holgersen; 

Hovedstyret vedtok å forlenge HS-vedtak fra 

møtet av 09.09.19 og 13.09.19 sak 65 og 65b om 

inntil videre å innstille alle terminfestede 

arrangementer og deltakelse med landslag i 

utlandet. Det vil bli innkalt til EO styremøte så 

snart det foreligger nye anbefalinger fra 

Mattilsynet. 

• 17.09.2019; NKK v.Eva Pedersen; 

NORGESMESTERSKAP 2020- søknad om 

Konge- og eller NKK pokal. Feil dato i forrige 

epost vedr. søknadsfrist. Korrekt dato for 

søknad om Konge- og eller NKK pokal er 15. 

november 2019 

• 18.092019; Sølenstua camp. , faktura 3285, 

overnatting/kost The Challenge 2019 

• 18.09.2019; Sølenstua camp; vedlegg til faktura 

for overnatting The Challenge 

• 19.09.2019; Sølenstua camp. ; faktura 3339, 

vask av hytte i forb. Med The Challenge 

• 19.09.2019; NKK v. Cecilie Holgersen, 

JUSTERT HOVEDSTYREVEDTAK 17. 

SEPTEMBER 

Prøvetyper som ikke står i vedtaket er innstilt 

inntil videre. 

Den enkelte arrangør må selv ta stilling til hvor 

lang tid i forveien man ønsker å avlyse mht 

praktiske og kostnadsbegrensende 

konsekvenser. Avlysning av arrangement i de 

nærmeste ukene vil ikke bli omfattet av 

sanksjoner etter NKKs ordinære regelverk. 
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• 20.09.2019, Skatteetaten, Informasjon om 

digitalisering av skatte- og avgiftsbrev fra 

Kemner/Skatteoppkrever for 991058885 

NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND er 

tilgjengelig. 

• 23.09.2019; NKK v. Cecilie Holgersen; 
Oppdatert vedtak fra Hovedstyret 23. 

september. Hovedstyret holdt ekstraordinært 

styremøte mandag ettermiddag.Nytt vedtak 

kan leses på www.nkk.no – hovedstyrets sider 

• 24.09.2019; jakt NKK; Rutine for håndtering 

av tilbakebetaling av påmeldingsavgift er nå 

etablert i DogWeb og DogWeb Arra.Rutine for 

de aktuelle kategorier er beskrevet i vedlegg  

• 24.09.2019; skatteetaten; Brev om 

merverdiavgift som kan kreve handling for 

991058885 NORSK BRUKSHUNDSPORTS 

FORBUND er tilgjengelig. 

• 24.09.2019; Forsvarshundkomiteen; vi har 

heller ikke hørt noe mere fra de respektive 

organisasjoner vedrørende dette arbeidet. 

• 24.09.2019; NKK, Risikovurdering 

Hovedstyret vedtok 23. september at det vil 

kunne åpnes for ytterligere prøvetyper 

forutsatt at det sendes inn en grundig 

risikoanalyse basert på utsendt mal som 

godkjennes av NKKs Helseavdeling. Malen 

ligger nederst i denne eposten. 

• 25.09.2019; svar vedr. NBF’s brev av 

24.09.2019 

• 26.09.2019; Fakturaer fra reklamehuset til NBF 

• 26.09.2019; Driftsavtalerapport fra In Business 

• 26.09.2019; Norsk Schäferhund Klubb Agder 

planlegger å arrangere en runderingsprøve 19 

og 20 oktober. (Prøve nr 83-19078 og 83-19085) 

Ser at NKK åpner opp for at arrangement kan 

utføres, hvis en grundig risikoanalyse tilsier 

dette.  Kommer dere til å foreta en 

risikoanalyse for NBF prøver? 

• 27.09.2019; NKK v. Cecilie Holgersen; Nytt 

vedtak: Alvorlig sykdom hos hund i Norge 

• Med bakgrunn i nye anbefalinger fra 

Mattilsynet av 26.9.19 vedtar Hovedstyret å 

oppheve tidligere hovedstyrevedtak 64/19, 

65/19, 65b/19, 75/19, 76/19 og 77/19 om:  

 Innstilling av terminfestede arrangementer 

Om å ikke sende landslag til mesterskap i 

utlandet.Anbefalingen om at medlemmer ikke 

bør delta med hunder på utstilling, prøver mv. i 

utlandet.Hovedstyrets vedtak knyttet til 

tilbakemelding av påmeldingsavgift vil etter 

dette følge av utstillingsreglene og det enkelte 

prøveregelverk. 

• 30.09.2019; Reklamehuset as; faktura 22860, 

div premier NBF 
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• 30.09.2019; NKK, Til NKKs klubber, forbund 

og regioner, Iht Nkks lover skal fullstendig 

saksliste og saksdokumenter bekjentgjøres 

senest 1. oktober det år 

Representantskapsmøtet avholdes.Dette er nå å 

finne tilgjengelig her: https://www.nkk.no/rs-

2019/category1337.html 

• 01.10.2019; Faktura 3033405 fra Domeneshop 

• 01.10.2019; Spørsmål om kjent mental status i 

bruks. (Videresendt FK) 

• 02.10.2019; Reklamehuset faktura 22859, 

premier til Challenge  

• 02.10.2019; Reklamehuset, kreditnota 23019, 

premier The Challenge 

• 02.10.2019 , Reklamehuset faktura 23018, 

korrigert for premier the Challenge 

• 03.10.2019; Kursleder,  stevnelederkurs. Hotell 

Quality Airport Hotel Gardermoen, 

Lokenvegen 7, 2067 Jessheim. Tlf. 63926100.  

• 06.10.2019; avtale leige av Femundsundet uke 

28 og 35, avtale om leige av Skula veke 28 

• 08.10.2019; NKK , bekrefeter mottat 

spørreskjema vedr.moms fra NBF 

• 14.10.2019; NKK v. jakt; Tillegg til Revidering 

av NKKs fellesbestemmelser 

• 14.10.2019; NKK v. adm., Påmelding NKKs RS 

2019 (frist 08.11.2019) 

• 14.10.2019; FK v. leder; vurdering kjent mental 

status jf . spørsmål i epost (videresendt NKK) 

• 15.10.2019; møtereferat 0619 og årshjul FK 

(videresendt styret) 

• 16.10.2019; NKK v.jakt; HØRING - reviderte 

regler blod- og fersksporprøver/ 

viltsporchampionat 

• 17.10.2019; Engerdal Fjellstyre: Spørsmål om 

antall hunder i terrenget som vi leier fra 

fjellstyret på The Challenge. 

• 20.10.2019; kasserer NBF; regnskap pr 

30.09.2019 

 

 

 

 

09.19.03 

 

Post ut 

• 17.09.2019; brev om mva vidersendt fra NBF til 

revisor 

• 18.09.2019; fra NBF til Sølenstua camp; 

bekrefter mottatt faktura og takker for god 

service under The Challenge 

• 18.09.2918; : NBF til Kristoffer Modell vedr 

arbeid/progresjon i Forsvarshundkomiteen`s 

arbeid med Nordic Style Trials. 

• 19.09.2019; NBF v. leder til kursleder 

;Stevnelederkurs satt til  februar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nkk.no/rs-2019/category1337.html
https://www.nkk.no/rs-2019/category1337.html
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• 19.09.2019; NBF, agenda for møte i 

arbeidsgruppa for NOM 2020 den 24.09.2019 

• 24.09.2019; NBF, svar vedr. «Kjedelig sak» 

• 25.09.2019; NBF svar vedr. sosiale media. 

• 26.09.2019; NBF til; øvingsleder rapport NOM 

2020 

• 30.09.2019; varsel alle medlemsklubber om frist 

31.10.2019for forslag til lovendring NBF til 

Forbundstinget 2020 

• 30.09.19 NBF; informasjon til valgnemnda 

vedr. Forbundsting 2020 

• 30.09.2019; til NKK, svar på spørreskjema 

vedr. moms 

• 02.10.2019; Svar vedr. risikoanalyser ved 

stevner 

• 02.10.2019; Referat fra møte i Arbeidsgruppe 

NOM 2020 

• 02.10.2019; forslag til møtedatoer 

oppsummering/evaluering The Challenge 2019 

• 09.10.2019; dato for møte Challenge ; Mandag 

04.11.2019  kl.20.00 

• 10.10.2019; statusoppdatering for oppgaver 

Arbeidsgruppa NOM 2020 

• 15.10.2019; kurs 2019/2020 NBF, referat til 

styret 

• 16.10.2019; NKKv.adm; purring på brev av 

05.09,2019 vedr, Ønske om tilbakemelding om 

prosess for vedlikehold av kompetanse for 

dommere til NKKs bruksprøveprogram 

• 18.10.2019; svar til Engerdal fjellstyre;15 

hunder på spor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.19.04 Forsvarshundkomiteen / Nordic Style Trials 

 

• Sak om hundesporter som inkluderer 

«bitearbeid» ble våren 2019 flyttet fra justis- til 

landbruksdepartementet. Saken er ikke 

ferdigbehandlet. 

• Undersøke framdrift i saken 

• Forsvarshundkomiteen har planarbeid som kan 

gjøres vedr. Nordic Style Trials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.19.05 Fagkomiteen 

• Motatt referat møte 0619 og årshjul FK 

Jf.epost 15.10.19 

• Dommer kurs uke 28 på Sølen, D-og C-prøver 

bruks med deltakerbregensing søndag 

• Årshjul FK legges på heimesida under 

informasjon 

• NKK’s fellesbestemmelser for prøver, 

endringsframlegget oversendtsendt FK. 

Høringsfrist 04.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.19.06 NM 2020 

• Legge ut datoer NM 2020 , 13-15 .08.2020 
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• Dommerforslag , frist inn til NBF 01.12.2029 fra 

arrangør  

 

09.19.07 The Challenge 2019 

• Oppsummeringsmøte 04.11.2019 

• Stab 2020 og framdrift mot neste Challenge 

• Intensjonsavtalen NBF/Østlie’s Hundesenter 

sendt styret i epost 22.10.2019 

• Det bør settes inn en plan for hvordan The 

Challenge skal organiseres og i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.19.08  

 

Rekneskap 2019 

• Kasserer  la fram rekneskap mot budsjett 

  

09.19.09 Butikken 

• NBF butikken har fra 01.09.2019 blitt 

momsregistrert og kan ha drift gjennom hele 

året 

 

 

 

 

 

09.19.10 Heimeside/webmaster/resultatservice 

• Opprette nye år på fanen årets hunder 

 

 

 

 

 

09.19.11 Kurs 2020 

• Stevnelederkurs  febr.2020. Annonse klar for 

utsending klubbar og heimeside 

• Evje og Sølen under planlegging, samme 

kursledelse som i 2019 

• Annonser 

• FK ønsker dommerkurs uke 28. Annonsere -

klubber/heimeside/ 

 

 

 

 

09.19.12 Dog Web Arra 

•  

  

09.19.13 NOM 2020-arbeidsgruppe 

• Møte avholdt 15.10.2019, deler av 

arbeidsgruppa 

• Epost til styret 10.10.2019; statusoppdatering 

for oppgaver Arbeidsgruppa NOM 2020 

• IGP- inga løysing pr.dato , sporhjelp nødvendig 

• Søke stevne terminliste NKK  

• Skjema Nordisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.19.14 Brukshundkonferansen/Forbundsting 2020 

• Lovendringsforslag-frist for klubbane  

31.10.2019. Sendt alle klubber 

• Ut på heimeside/klubbane, innen 31.10.19, valg 

til styret 

 

 

 

 

09.19.15 Anna 

• Arkiv-utsett 

• Zantostatuett , følges opp 

• Utdeling Zanto -årets brukshund -på Dogs4All  

• Stevner NBF 2020, søke innen 30.10.19 

• Arbeidsmøte 04.01.2020 

 

 

 

  

 

 

Sykkylven 

Kristin Dyrkorn 

Sekretær NBF 
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