
UTDRAG AV PROTOKOLL 
                                         NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 
Sted:     Telefonmøte Tid: Onsdag 11. februar 2015 Styremøte nr: 02 
Deltagere fra styret: Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Bjørnar Strand,  

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

• Protokoll og utdrag protokoll nr. 1 korrigeres til neste møte 
 
 

 

02.15.02 Post inn 
• vedr. NKK Trinn II Bruks 
• info om Trinn II brusk kurs 
• info om Stevnelederkurs 
• Rapport .skjema  
• vedr. faktura kopi 
• vedr. invitasjon 50 års jubileum 
• Måleskjema 
• info Stevnelederkurs 
• Måleskjema 
• Forsvarshundkomiteen, Årsberetning 
• Påmelding til tinget og jubileum 
• Gyldighet for revidert regelverk 
• Dispensasjon for krav til Trinn II bruks instruktør 

(videresendt til FK) 
•  info Stevnelederkurs  
• Bilder NM og NoM 
• spørsmål om kåringsprøve er godkjent test for å starte i 

klass D (videresendt til FK)  
• invitasjon  til Rasetorget på European Dog Show 2015 
• Vedr BPH test godkjent i Norge (videresendt til FK) 
• Vedr. Sølen kurset (Videresendt til Kursledelsen) 
• Faktura for Webbside 

  

02.15.03 Post ut 
• Vedr. Trinn II Brukskurs 
• Vedr. Trinn II Brukskurs 
• Vedr. Stevnelederkurs 
•  MH test (FK har svart) 
• Rapportskjema 
• Vedr. invitasjon jubileumsfest 
• Vedr. Målebrev 
• Vedr. Rapportskjema 
• Gyldighet for revidert regelverk 
•  Info Stevnelederkurs 
• Vedr. oppgjør for NoM 2014 
• Vedr test og regelverk 

  

02.15.04 Forsvarshundkomiteen 
• En representant går ut etter eget ønske. Vi ser etter en ny 

medlem og med tanke på nærmeste fremtids 
arbeidsoppgaver ser vi etter en som brenner for sporten 
samt også håndterer administrative oppgaver.  
 

  

02.15.05 Fagkomiteen 
• En representant går ut etter å ha fullført sin periode, vi 

forespør ny representant. 

  

02.15.06 Brukshundkonferanse 21.02.2015  
• Alle som har en oppgave som skal presenteres på 

konferansen lager sine presentasjoner ferdig til styremøtet 
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på fredag kveld for gjennomgang. 
• Det ble gjennomgått hvor mange påmeldte vi har for å 

kunne gi hotellet korrekt opplysninger om antall til lunsj. 
02.15.07 Forbundstinget 22.02.2015 

• Alle papirer er lagt ut på nettsiden i korrekt tid.  
  

02.15.08 50-års Jubileet 21.02.2015 
• Det er laget et endelig budsjett for jubileet som blir sendt til 

kasserer  
• Jubileums hefte blir trykket i 200 eksemplarer som blir 

brukt i hele året.  
• Foreløpig er det 54 stk. påmeldte til Jubileums middagen. 

Det er laget en gave som blir brukt som kurert ved bords 
plasseringen. 

• Det er innhentet en pris på trykking av sponsor katalog som 
er altfor dyrt. Det blir forespurt pris på alternativt trykkeri. 

•  «kjøreplan» for middagen ble godkjent 
• Det kom nytt forslag til toastmaster 
•  Fotokonkurransen evalueres. 
• Forslag på utdeling av Hederstegn ved middagen ble 

diskutert 
• Vi  har fått pris på en enkel utgave av Målestav som vi kan 

få kjøpt inn for salg i butikken 

  

02.15.09  Oppdatering Hjemmeside 
•  Arbeid med revidering av NBF’s dommerprotokoller er 

påbegynt. 
• Det blir utarbeidet et nytt skriv vedr. oppdatering av 

DogWebArra etter revidert regelverk ble godkjent  

  

02.15.10 The Challenge dato  27-29 august 2015 
• Annonse blir ferdig i neste uke 

  

02.15.11 NM 7-8 august 2015 
• Ikke behandlet 

  

02.15.12 NoM 17-20 september 2015 
• Ikke behandlet 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 24.00 
Neste møte Fredag 20.02.2015 kl. 18.00. Fysisk møte på Hotel 
Best Western Airport Hotell 

  

Braskereidfoss 12.02.2015 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær NBF 


