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Protokoll fra Forbundstinget 2011   
Norsk Brukshundsports Forbund 

 
Avholdt på Forsvarets Hundeskole, Hauerseter den 27.februar 2011 kl. 10.30 
 
1. Åpning: 
 Leder Bjørnar Strand åpnet møtet ved å ønske de fremmøtte velkommen.  
 
2. Godkjenning av fremmøtte representanter: 

Fremmøtte representanter ble godkjent med 15 stk. stemmeberettigede, samt styrets 
leder og nestleder i alt 17 stemmer.  Det kom imidlertid inn 2 fullmakter for 
representanter fra 2 klubber etter at godkjenning av fremmøtte representanter var 
godkjent. Disse fullmakter gjaldt for 2 representanter 
 

3. Konstituering: 
  Valg av Dirigent:  Geir B. Larsen 

Valg av referent:  Elisabeth Østbakken  
  Valg av to personer til 
  å undertegne protokoll: Cecilie Stenbro og Jens Moen 
  Valg av tellekorps:  Jeanette Hatteberg og Fredrik Hansen 

 
Geir B. Larsen startet med å informerte om at det ble et ekstra punkt i sakslisten fordi 
styret skulle dele ut æresmedlemskap. Da blir det nr 6 og årsrapporten flyttes nedover 
til 7 på sakslisten. 
 

4. Godkjenning av innkalling: 
Innkallingen ble godkjent med bemerkninger at Valgkomiteens innstilling ikke lå 
sammen med ting papirene grunnet at det fortsatt ble jobbet med å finne ny sekretær;  
dette ble avklart like før tinget ble avholdt. 

 
5. Godkjenning av saksliste og forretningsorden:  

Saksliste og forretningsorden ble godkjent. 
 
6. Æresmedlemskap: 

Leder Bjørnar Strand leste opp lovteksten for utnevnelse av æresmedlemskap. Et enig 
styre har utnevnt: Inger J. Østlie som Æresmedlem samt Terje Østlie som 
Æresmedlem. 
 

7. Årsberetninger: 
 Styrets årsberetning: 

Leder Bjørnar Strand leste styrets årsberetning. Denne ble godkjent med en 
korrigering på årstall i teksten for NOM korrigert til 2010 istedenfor 2009. 
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Lov- og Disiplinærutvalgets årsberetning: 
Ingen saker hadde vært til behandling. Årsberetningen ble opplest av Geir B. Larsen 
og godkjent uten bemerkninger.  

   
Resultatansvarliges årsberetning: 
Det forelå ikke noen årsberetning grunnet at filen for resultater i resultatansvarliges PC 
ble ødelagt ved et havari   

            
8. Regnskap og kommentarer til regnskapet. 

Geir B. Larsen leste opp revisors rapport. Kasserer Erik Østbakken kommenterte 
revisors rapport at alle underbilag som manglet er lagt ved og oppvist for revisor i 
etterkant. Regnskapet ble gjennomgått av Erik Østbakken. Det kom et spørsmål vedr 
kostnaden for The Challenge der det ble svart at underskuddet berodde på for få 
deltager. Det ble også kommentert at underskuddet for kursene også berodde på lavt 
deltakerantall. Tinget godkjente regnskapet og dermed fritok styret for ansvar. 
I tillegg kommentar fra Terje Østlie vedr The Challenge. Som info jobber forbundet 
med en sponsoravtale med Source Water v/Viggo Amundsen. Endelig avklaring i 
løpet av våren 2011. Sponsoravtale direkte mellom Source Water og NBF. 
 

9. Budsjett for 2011: 
Erik Østbakken leste opp og gjennomgikk budsjettet som ble godkjent med en 
kommentar om at budsjettet for EDB ble øket fra 23.500 til 30.000,- da vi allerede har 
fått vite at kostnaden for denne posten blir noe høyere. 

 
10. Årskontingent 2012: 

Ingen forandring av årskontingenten for medlemsklubbene. Den vil fortsatt være       
kr. 1.500,00 og  kr. 5,00 pr innrapportert medlem fra klubben. Startkortavgift er blitt 
forandret til kr. 250,- gjeldende fra 2011. 

 
11. Innkomne forslag: 
 Det er ikke innkommet noen forslag 
 
12. Valg: 

Geir B Larsen leste opp valgkomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 Styret 
 Leder   Bjørnar Strand  Ikke på valg 
 Nestleder:  Bernt Hinna   Ny for 2 år 
 Sekretær:  Bjørn Olsen   Ny for 2 år 
 Kasserer:  Erik H. Østbakken  Ikke på valg 
 1. styremedlem: Jeanette Hatteberg  Ny for 2 år 
 2. styremedlem: Per Arne Bakke  Ikke på vlag 
 Varamedlem:  Vigdis Knutsdotter Stifjell Ikke på valg 
 Revisor:  Torunn Knudsen  Gjenvalg 1 år          
 
 

mailto:sekretaer@norsk-brukshundsport.no
mailto:sekretaer@norsk-brukshundsport.no


NORSK 
BRUKSHUNDSPORTS FORBUND 
NORWEGIAN WORKING DOG SPORT ASSOCIATION 

 
 

 

  
 

E-post:  
 

sekretaer@norsk-
brukshundsport.no 

 

3 
 

Lov- og disiplinærutvalget: 
 Leder:   Helge Rødsjø   Gjenvalg for 1 år 
 Nestleder:  Roald Hammer  Gjenvalg for 1 år 
 Medlem:  Oddvar Spjøtvold  Gjenvalg for 1 år 
 Varamedlem:  Odd Skar   Gjenvalg for 1 år 
 Varamedlem:  Lidvard Auflem  Gjenvalg for 1 år 
 

Forslag på valgkomite: 
    Kjersti Faanes   Gjenvalg 1 år 
    Elisabeth Pedersen  Gjenvalg 1 år  
    Bjørg Tharaldsen  Gjenvalg 1 år 
    Hilde Nordlie   Ny for 1 år 
 
13. Avslutning: 

Leder Bjørnar Strand takket Geir B. Larsen som Dirigent og delte ut en gave.  
Leder delte ut blomster til avtroppende styremedlemmer Kristoffer Modell og 
Elisabeth Østbakken som ble takket for sin innsats. 
Resultatansvarlig Kari Hansen ble takket for den flotte jobben som hun gjort under 
flere år. Hun ble tildelt en plakett i Jadekrystall. 

 
 
Møtet sluttet kl. 12.30 
Elisabeth Østbakken 
Referent 
 
 
 
 
………………………………   ………………………………… 
Cecilie Stenbro     Jens Moen 
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