Telefonmøte
Tirsdag 03.12.2009
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Fredrik Hansen, Roy Eftedal, Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken,
Deltagere fra styret:
Mette Madsen Falck
Tore
Bergersen, Kristoffer Modell
Forfall:
Elisabeth
Østbakken Distribueres til:
Styret
Referent:
Sak
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Ansvar
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
 Protokoll nr. 11.09 og utdrag protokoll nr. 11.09 ble
godkjent, Elisabeth sørger for at de blir lagt ut på nettsiden
Post inn:
 NKK, Svar vedr. regler NOX registret
Post Ut
 NKK, Svar på Høringsbrev dommere
 NKK, Spørsmål vedr regler NOX registret
 Gjøvik HK, Bekr. På medlemskap i NBF
 Til alle klubber Utsendelses av Rapportskjema 2010
NM 2010
 Salten BHK har svart vedr. å arrangere Forsvarshund på
NM. Det er OK hvis NBF skaffer frem figuranter og info
om gjennomføring samt dommer.
 Roy har informert Johnny Knutsen om at styret i NBF tar
seg av å fremskaffe dommere. NBF står da for
reisekostnader for dommerne mens arr. klubb står for
opphold og bespisning. Vi venter på forslag fra Salten på
dommere som kan dømme (allerede var forespurt) Roy
purrer.
 Erik setter opp et budsjett; regner med ca kr 12.000,. inkl.
reisekostn. For dommere
NOM 2010
 Blir avholdt den 16-19 september 2010. Det blir ca 20
personer som reiser regner med ca kr 50.000,- må settes
opp budsjett.
 Venter svar fra Royal Canin vedrørende sponsing avdrakter
i 2010. Frederik purrer
Kurser
 Evje kurset blir avholdt uke 24. Kursledelse og instruktører
er avklart.
 Metter er valgt til å være styrets representant og ansvarlig
for kursene. Mette begynner å jobbe for å få fatt i
instruktører samt noen som kan ta kursledelse samt
sekretærjobben for Sølenkurset.
 Det har kommet spørsmål fra kursledelsen på Evjekurset
om det ikke er på tide å øke betalingen for instruktører og
ledelse. Erik sjekker priser for å finne ut hvor mye vi må
høyne kurs avgiften med.
 Vi dropper annonse i Hundesport grunnet prisen på
annonsen. Vi prøver å få ut en annonse hos NRH samt at
det går ut info til alle klubber. Vi avventer til prisen for
kursene er avklart. Setter også ut annonse på nettsiden
 Det skal også planlegges et stevnelederkurs. Elisabeth
sjekker med Kristoffer om vi kan gjøre samme opplegg
som sist.
Rekruttlaget 2010
 Hilde Nordlie har meldt sin interesse som instruktør på
rekruttlaget, da mangler vi en.
 Mette Madsen Falck har sagt seg interessert i å lede en
gruppe på Sørlandet og være instruktør for rundering. Vi
annonserer dette ut til klubbene og ser hva vi får til.
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Tidsfrist

Eventuelt må det være ytterligere en instruktør i Sør.
Vi venter på tilbakemelding og bekreftelse på at vi har
instruktør i Nord.
 Elisabeth blir den som tar påmeldinger og ansvarlig i styret
for Rekruttlaget. Sender ut info til klubbene. Elisabeth
informerer Wenche Sandtangen
Webbmaster
 Styret har fått et foreløpig forslag på hjemmesiden. Det
kom noen bemerkning er på at bakgrunnsfargen var litt for
mørk, ellers er siden fin. Oppsettet er meget bra. Mette
sjekker med Trine om det går å forandre bakgrunnsfargen.
 Styret har godkjent prisen for websiden . Erik tar kontakt
med Trine og avtaler om betaling
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Infofolder 2010
 Mette prøver å få noen av de som har vært deltaker på
NOM og NM til å skrive referat. Roy skriver fra NM.
Mette tar kontakt med Kari vedr bilder fra NM og Kristin
vedr bilder fra NOM.
 Elisabeth sender bilder til Kjersti fra Stevnelederkurset som
et referat.
Økonomi
 Erik redegjorde for saldo på de forskjellige konti.
 Pengene som kom inn på salg ved stand Dogs4All er satt in
på konto ca 3000,Stand på Lillestrøm Dog4All 28.-29. Standnr. C01-41
 Styret må gjøre litt mer ut av dette. Fredrik mener vi burde
se på muligheten til å kjøpe inn en ”Roller” med ferdige
bilder slik som raseklubbene bruker. Enkelt og bra.
 Vi må også forbedre standarden på varene som skal selges
på stand. Det var ikke bra i år.
 Det kom mye kritikk på arrangementet til NKK.
Fordelingen i hallene var ikke bra samt at finalehallen
hadde altfor liten kapasitet. Det var ikke plass til publikum.
Ved utdeling av pokaler ble det mye rot blant annet var
noen nasjonalsanger glemt. Fredrik lager en oppsummering
og sender til NKK.
Møte med NKk-Agility.Lydighet
 Agenda er sendt til Geir B. Larsen. Vi avventer tidspunkt
fra NKK
Forbundstinget 2010
 Se eget referat fra møte den 24/11-09 med Fredrik,
Elisabeth og Erik
Annet
 Klage fra Hege Sommer. Styrets tidligere vedtak ble
fastholdt og vi sender brev til Sommer med kopi av
tidligere avsendt brev.
Geir B. Larsen kom på telefon som gjeste deltaker. Han presenterte
et dataprogram som er utarbeidet av NKK. Det ligger i DogWeben
som klubbene kan bruke ved stevner. Det ble sendt over en
testversjon til alle styremedlemmene, som han presenterte og alle
kunne prøve selve. Programmet ble meget godt mottatt, alle syntes
dette virket meget bra. Vi beholder denne testversjonen og får prøve
litt til og så kommer vi tilbake til NKK med endelig beskjed på om
det er noe som vi ønsker skal forandres.
Møtet ble avsluttet kl 21.30
Neste møte 12. januar 2010 OBS ny tid kl. 20.00
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Braskereidfoss 5.12 .2009
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

