NORSK
BRUKSHUNDSPORTS FORBUND

E-post:

NORWEGIAN WORKING DOG SPORT ASSOCIATION
Postboks 25, 1742 Klavestadhaugen. Tlf. 994 76 787
kontornummer: 0536 11 18504

sekretaer@norskbrukshundsport.no

Protokoll fra Forbundstinget 2009 i
Norsk Brukshundsports Forbund
Avholdt på Forsvarets Hundeskole, Hauersæter den 28.februar 2009 kl. 11.00
1.

Åpning:
Leder, Fredrik Hansen åpnet møtet ved å ønske de fremmøtte velkommen.
Så ble Ingar Skau og Jørgen Stiansen minnet med et minutts stillhet.

2.

Godkjenning av innkalling:
Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger

3.

Godkjenning av fremmøtte representanter:
Fremmøtte representanter ble godkjent med 14 stk. stemmeberettige, samt styrets leder
og nestleder i alt 16 stemmer.

4.

Godkjenning av saksliste og forretningsorden:
Saksliste og forretningsorden ble godkjent med en forandring på at Stovens forslag
skulle tas før NBF’s forslag.

4.

Konstituering:
Valg av dirigent:
Valg av referent:
Valg av to personer til
å undertegne protokoll:
Valg av tellekorps:

6.

Per Helgerud ble valgt
Elisabeth Østbakken ble valgt
Mai Britt Ovesen og Kjersti Faanes
Laila Kongerød og Roy Eftedal ble valgt

Årsberetninger:
Styrets årsberetning:
Sekretær Elisabeth Østbakken leste styrets årsberetning. Denne ble godkjent med en
korreksjon på navnet til dommer Geir Kildebo som feilaktig var skrevet Kjell Kildebo.
Lov- og Disiplinærutvalgets årsberetning:
Ingen saker hadde vært til behandling. Årsberetningen ble opplest av Per Helgerud og
godkjent uten bemerkninger.
Resultatansvarliges årsberetning:
Fremlagt og godkjent, men med kommentar om at ”Dårligst i klassen” enten tas bort
eller ordlegges annerledes. Det ble kommentert og gitt ros for en fantastisk jobb som
er lagt ned fra resultatansvarlig.
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7.

Regnskap og kommentarer til regnskapet.
Kasserer Erik Østbakken gikk gjennom regnskapet samt revisors rapport. Regnskapet
ble godkjent med kommentar at det var meget ryddig og bra oppsatt.

8.

Budsjett for 2009:
Erik Østbakken leste opp og gjennomgikk budsjettet som ble godkjent.

9.

Årskontingent 2010:
Ingen forandring av årskontingenten for medlemsklubbene som derfor fortsatt vil være
kr. 1.500,00 og kr. 5,00 pr innrapportert medlem fra klubben. Startkortavgift på kr.
200,- blir også uforandret.

10.

Innkomne forslag:
Fra NBF’s styre
 Forslag nr. 1. Endring av lovtekst for bedre spesifisering ble enstemmig
vedtatt.
 Forslag nr. 2. Endring av lovtekst for å få riktig rekkefølge for gjennomføring
av saksgangen på Forbundstinget ble enstemmig vedtatt.
 Forslag nr. 3. Endre lovtekst da vi har endret distribusjonsmåte av ”utdrag av
protokoll” Ble kommentert at protokollene skulle sendes ut til alle klubbene.
Det ble stemt og forslaget ble godkjent med 3 stemmer mot og 11 for.
Forslag fra Stovner
Stovner trekker sitt forslag nr. 3.
Forslag fra NBF’s styre:
 Forslag nr. 4. Endring av regelverk øvelse spor klasse C ble enstemmig vedtatt.
Det ble besluttet å stemme på forslag nr 6 før nr. 5 grunnet at resultatet for
denne avstemmingen hadde betydning for nr 5.
 Forslag nr. 6. Endring av regelverk øvelse spor klasse A. Stovner kom med et
motforslag på at sporlengden skal endres til 1500 m istedenfor NBF’s forlag på
2000m. Det ble stemt med 6 stemmer for 1500 m og 8 stemmer for 2000 m.
Styrets forlag ble godkjent.
 Forslag nr. 5. Endring av regelverk øvelse spor klasse B ble enstemmig vedtatt.
Forslag nr 6. ble tatt opp og stemt om en gang ekstra fordi delegatene ikke visste hvor
mange som hadde stemmerett i hver klubb, samt hvor mange som hadde stemmerett i
styret. Etter kontroll om innmeldte medlemmer ble det avklart at 16 stk. inkl. styret var
stemmeberettige ble ny avstemming foretatt med følgende resultat:
7 stk. for 1500 m
9 stk. for 2000 m
Styrets forslag ble vedtatt med 9 stemmer for og 7 stemmer imot.
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Forslag nr. 7. Endring av koeffisienter for øvelse Feltsøk klasse A ble
enstemmig vedtatt
Forslag nr. 8. Endring av uttakskriterier til NOM ble enstemmig vedtatt.

Stovner’s forslag:
Det stemmes om forslag nr 2 først grunnet at det avhenger av nr. 1.
 Forslag nr. 2. NBF skal ikke ha mulighet til å gi dispensasjoner for NM og
nordisk. Stovner har sendt inn dette forslaget for å oppnå en diskusjon om dette
men trekker forslaget etter at det besluttet att denne saken blir tatt opp i
brukskonferansen på søndag.
 Forslag nr. 1. Oppheve dispensasjonsreglene for at stevner i Sverige skal være
tellende til NM og nordisk. Det ble stemt og forslaget ble godkjent med 4
stemmer imot.
Det presiseres at alle forslagene må inn til NKK (fagkomiteen) for godkjenning
11.

Valg:
Per Helgerud leste opp valgkomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Styret
Leder
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
1. styremedlem:
2. styremedlem:
Varamedlem:
Revisor:

Fredrik Hansen
Kristoffer Modell
Elisabeth Østbakken
Erik H. Østbakken
Tore Bergersen
Mette Madsen Falck
Roy Eftedal
Torunn Knudsen

Ikke på valg
Ny for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny for 2 år
Ikke på valg
Ny for 1 år

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

Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år

Forslag på valgkomite:
Elisabeth Pedersen
Øyvind Halvorsen
Bjørg Tharaldsen
Kjersti Faanes

Ny for 1 år
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år

Brukshundsportens
Samarbeidspartner

