Fysisk møte Østlies
Lørdag 07.01.2017
Tid:
Styremøte nr:
Hundesenter
Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Ellinor Antonsen, Jostein Aas,
Deltagere fra styret:
Anders Bakken, Kristin Dyrkorn
Johnny Knutsen,
Forfall:
Elisabeth Østbakken
Referent:
Distribueres til:
Sted:

Sak
01.17.01
01.17.02

01.17.03

Start kl. 10.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
⦁ Protokoll og utdrag protokoll nr. 11 Godkjent.
Post inn
⦁ vedr. Bekreftelse godkjent sak Revidering av regler for
NKK’s Kåringsprøver som er godkjent av
Sportshundkomiteen
⦁ Vedr. annonsering dommerkurs
⦁ Fagkomiteen Referat nr. 11/16
⦁ NKK terminlisten 2017 lagt ut
⦁ NKK vedr vedtatt budsjett for 2017
⦁ Vedr. betalt startkort for 2017,
⦁ Vedr. høring nye regler utdanning av brukshund
dommere
⦁ Vedr dato for Sølen kurset 2017
⦁ Dropbox, oppdateringer av vilkårene for bruk av
retningslinjer for personvern
⦁ Fagkomiteen, Årsberetning for 2016
⦁ NKK, vedr Tillitsverv
⦁ Vedr. bestilling Blåbok og startkort 2017
⦁ Lov og disiplinærutvalget, Årsrapport for 2016
⦁ Forsvarshundkomiteen, Årsrapport for 2016

Post ut
⦁
⦁

01.17.04

01.17.05

Vedr fakturering til NBF NOM
NKK, vedr purring på tilbakemelding vårt forslag til
budsjett
⦁ Vedr. ny nettløsning hjemmesiden
⦁ Vedr annonsering dommerkurs
⦁ Søknad om leie av terreng i Sølen
⦁ Vedr. tidspunkt Sølenkurset
⦁ Vedr, bestilling Blåbok og startkort 2017
Forsvarshundkomiteen
⦁ Årsrapport for 2016 er mottatt
⦁ Det er avholdt et telefonmøte mellom leder i komiteen og
leder i styret den 03.01.17
⦁ På første møte etter Forbundstinget tas Nordic Trails
Styles opp som en egen sak.
Fagkomiteen
⦁ Referat nr. 11 er mottatt, samt årsberetning for 2016.
⦁ Revidert regelverk for Kåringsprøver er godkjent
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Ansvar
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Tidsfrist

01.17.06

NM 2017 Gudbrandsdal HK Dato 11-13 august 2017
⦁ Arrangørklubb har besluttet at de skal ha 2 dommerpar på
årets NM Forslag på dommere er kommet fra klubben
Styret har også gitt sitt forslag som blir sendt over til
arrangørklubb
NOM 2017 arrangørland Danmark, 15-17 september.
⦁ Styret har satt opp forslag til dommere og lagleder til
NOM 2017. Dommere og lagleder blir forespurt.

01.17.07

The Challenge 2017
⦁ Det vil blir avklart vedr dommere for stevnet før neste
styremøte
⦁ Annonse er ferdig som legges ut på hjemmesiden.
⦁ Påmeldingsskjemaene blir oppdatert

01.17.08

Regnskap
⦁ Det er mottatt en henvendelse om refusjon for kostnader
vedr telefonmøte. Styret godkjente refusjon.
⦁ Regnskap for 2016 og Budsjett for 2017 ble godkjent.
NBF Butikken
⦁ Årsberetning for 2016 er mottatt.
⦁ Varelager er opptalt og oversendt til styret
. Hjemmesiden – webmaster - resultatservice
⦁ Terminlisten: Det jobbes med klargjøring for å legge ut
på hjemmesiden. Vi sjekker med de klubber som ikke har
notert hvilke klasser de skal avholde stevne i.
⦁ Det jobbes med den nye hjemmesiden, der skal også
nyhetsbrev inngå.
Kurs 2017
⦁ Evjekurset: Kursleder har fått all info vedr priser og
boende på Evje Næringspark.
⦁ Annonse for Evje og Sølen kursene er ute til
korrekturlesning.
⦁ Påmeldingsskjemaene skal oppdateres
⦁ Annonse for Trinn II Bruks og Dommerkurs OK
⦁ Annonse for Stevnlederkurs blir klar i neste uke
⦁ Det blir bestilt plass i Hundesport for NM, NOM og The
Challenge
Brukshund konf. /Forbundstinget 25-26 februar 2017
Forbundstinget:
⦁ Hotellrom blir bestilt
⦁ En evaluering av styrets arbeid i 2016 ble foretatt av alle
i styret
⦁ Agendaen til Tinget ble gjennomgått
⦁ Invitasjon til Tinget sendes til Æresmedlemmene
⦁ Ordstyrer på tinget er foreslått
⦁ Seinest 29.januar skal alle papirer legges ut på nettet,
samt sendes ut til alle klubber på mail.
⦁ Premier til Beste Sporhund, Beste Runderingshund og
Beste Brukslydighetshund blir bestilt. Disse skal
overleveres ved banketten.
⦁ Det ble foreslått agenda for brukshund konferansen
Annet
⦁ Ingen saker ble tatt opp

01.17.09

01.17.10

01.17.11

01.17.12

01.17.13
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Møtet ble avsluttet kl. 17.00
Neste møte Fredag 24. februar 2017. kl. 18.00.

Braskereidfoss 09.01.2017
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF
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