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Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 5. august 2014 Styremøte nr: 07 
Deltagere fra styret: Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Kristin Rive, Bjørnar Strand,  

Ellinor Antonsen, Inger Faugstad 
Forfall: Bernt Hinna 
Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  
 
Sak Start kl. 21.00 Ansvar Tidsfrist 
07.14.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll nr. 06 godkjent 
• Utdrag protokoll nr 06 godkjent 

 
 

 

07.14.02 Post inn 
•  Faktura fra BDO 
• Faktura fra Hedmark Dataservice 
• NKK Aktivitetsavd, Ny praksis ved stevner vedr 

innmelding av dommere og NKK representant 
• Vedr bekreftelse på å ha virket som instruktør trinn II bruks 
• Finland, vedr. invitasjon til NOM 
• NKK, kommentarer fellesbestemmelser regelverket 
• Mentaltest 
• Bekreftelse på mottatt info om NOM IPO 
• Spørsmål vedr å starte direkte i klasse B når godkjent i 

NRH 
• Spørsmål vedr start kort 
• Kongsberg HK innsendt rapportskjema 
• Oslo Omegn Dressurklubb, kritikkskjemaer 
• Kvam Hk, vedr høring regelverk 
• Flateby HK, vedr høring regelverk 
• NKK v/ Janne Gregersen, utsendelse av Regelverk til 

høring 
• Fosen BHK, vedr høring regelverk 
• Finland, NOM dommere og hjelpere for Forsvarshund 
• Flateby HK, venter med svar på høring regelverk til etter 

ferien 
• NKK, innkalling til RS møte den 8-9 november 2014 
• Salten BHK resultat rapportering 
• Spørsmål vedr. krav for å få starte i bruks spor 
• NKK bekreftelse vedr. deltagelse under NM 2014 
• Fosen BHK, vedr. tillegg til høring regelverk. 
• NKK  vedr. budsjett 2015 
• Søknad om dispensasjon fra mentaltest kravet 
• Grenland HK , vedr. regler for opprykk og start i bruks 

  

07.14.03 Post ut 
• Til Finland, preliminære deltakerlister NoM 
• NKK, revidert regelverk til høring 
• Svar vedr. mentaltest videresendt til Fagkomiteen 
• NKK, sammenstilling av de viktigste forandringer i 

regelverket 
• Kvam HK regelverk til Høring 
• Flateby HK regelverk til Høring 
• Svar vedr. starte direkte i klasse B ved godkjent NRH 
• Svar til Grenland HK vedr. opprykk 
• NKK  info om NM 2014 
• Finland, bestilling av overnatting NoM 
• Svar vedr. bruks spor krav for start 
• NKK oversendt budsjett for 2015 

  

07.14.04 Arbeidsform 
•  Det er laget og sendt ut et Fløde skjema, dette er ikke blitt 
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studert inngående av hele styret, saken blir flyttet til neste 
styremøte. Alle i styret leser igjennom. 

• Presentasjon av Fagkomiteen er klar,  
07.14.05 Fagkomiteen 

• Høring er sendt ut fra NKK den 28/6-14 med frist til 28/9-
14.  

• Dommersamling, invitasjonen er sendt ut.  
• Purring til NKK vedr spørsmål om revidering av 

kåringsprøve 
• Vedr. nye regelverket og opprykk mellom Norge og 

Sverige.  
• Fagkomiteen skal i fremtiden alltid sende en kopi på 

møtereferatet fra Fagkomiteen til styret 

  

07.14.06 NOM 2014 
• Oversikt om påmeldte til NOM  blir publisert på 

hjemmesiden 

  

07.14.07 NM 2014 
• Premier og medaljer er levert hos Elverum HK. 

Laurbærkranser er bestilt. Arrangementet er i rute 
 

  

07.14.08 NM 2015 
• Det er kommet et forslag på arrangør av  NM 2015 det blir 

forespurt og jobbes videre med saken 

  

07.14.09 NOM 2016 
• Klubb er forespurt, venter på svar etter deres styremøte  

  

07.14.10 Butikken 
• Alt som ble solgt på Sølen er nå fakturert ut. Vi prøver å 

selge noe av utstyret under NM på Elverum. 
• Restlager fra Evjekurset blir returnert til Butikken, og blir 

oppdatert på hva som skal faktureres ut. 
• Da det er mange som er veldig sene eller aldri betaler det 

som de har bestilt innføres forskuddsbetaling på varesalg 
fra Butikken. 

  

07.14.11 NBF 50År 
• Fredrik Hansen har sagt ja til å være med i komiteen. Det 

jobbes med å finne et 4.e medlem, en som er aktiv i 
sporten.  

  

07.14.12 Regnskap 
• Regnskapet er oppegående, fungerer meget bra. Det er 

mange klubber som ikke har betalt regningen fra Tinget, 
disse purres 

• Sølen kurset har et overskudd, så kommer det i tillegg 
penger fra Studieforbundet 

• Evje; alt er oppgjort venter kun på Studieforbundet, samlet 
går kurset akkurat i balanse, mulig et lite overskudd. 

• Det er løst 200 stk. startkort pr. juli. Oversikt over navn på 
de som har løst start kort skal sendes til resultatservice. Det 
blir da oppdatert på nettet hvis noen har startet uten å 
betale for start kort.  

• Alle klubber som sendte inn rapport har betalt 
medlemskontingenten. De som står som Medlemsklubb og 
ikke har betalt skal i ht regelverket ha 2 stk. purringer samt 
et gebyr, se paragraf 4 i lovteksten. 

• Det er kjøpt inn varer og sendt ut fra butikken for kr. 
38.239,- 

  

07.14.13 Særkomiteen 
• Grunnet ferie har vi ikke fått Erik Engeland i tale. 
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07.14.14 Kurs 

• Sølen kurset fungerte veldig bra i år, både instruktører og 
deltakere har gitt positive tilbakemeldinger. Kursledelse og 
sekretær har også fått mye skryt. Det var en del som 
reagerte på at LP banen skulle deles med forsvarshund 
gruppen, også dette fungerte uten noen klager. Sølen er 
booket for neste år. 

• Evje kurset var også veldig bra, deltakerne veldig godt 
fornøyd. Bra opplegg både med mat og instruktører. Det er  
forhåndsbooket anlegget til neste år. Det kom 
tilbakemelding fra deltakerne at kurset kanskje skulle 
legges en uke senere, burde vente til etter skoleavslutning. 
Vi prøver å reservere uke 26 neste år. 

• Styret bør tenke over og komme med forslag på 
kursansvarlige til neste styremøte. 

  

07.14.15 The Challenge 
• Det blir sendt ut brev til de påmeldte med info om betaling, 

frist på betaling settes til den 20. august.  
• Påmeldingslisten blir kontrollert og oppdatert 
• Det blir avholdt telefonmøte på torsdag 7/8-14 kl. 21.00 

med arrangør gruppen 
• I løpet av neste uke er katalogen ferdig 
• Sponsor inntekt på ca 47.000,- 

  

07.14.16 Annet 
• Det ble besluttet å ha et fysisk styremøte i januar 2015 der 

forberedelser for Tinget skal gjennomgås.  

  

 Møtet bel avsluttet kl. 23.00 
Neste møte er Onsdag 3. september kl. 21.00 

  

Braskereidfoss 06/08-2014 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær NBF 


