UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Forsvarets
Fredag 29.03. 2014
04
Tid:
Styremøte nr:
Hundeskole
Svein Frantzen, Kristin Rive, Elisabeth Østbakken Bjørnar Strand, Inger Faugstad,
Deltagere fra styret:
Ellinor Antonsen, Bernt Hinna
Forfall:
Elisabeth Østbakken Distribueres til:
Referent:
Sted:

Sak
04.14.01

04.14.02

04.14.03

04.14.04

Start kl. 21.30
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
• Protokoll og utdrag protokoll nr 2 og 3 godkjent
• Elisabeth publisere på nettet
Post inn
•
NKK, Høring opprettelse av Særkomite
• Grenland HK vedr. utdeling av Hederstegn
• NKK, Representant til NM fra NKK Siv Sandø
• Bekreftelse på styreverv i NBF i perioden 2008-2010.
• BSBK brukshundgruppen, vedr. begrense antall påmeldte
til stevner
• Vedr. Tellende resultat til NM fra Sverige
• NKK, Arbeidsgruppe for Trinn I instruktørutdannelse
• NKK, Referat fra Dialogmøte
• Spørsmål vedr IPO i Norge
• Vedr. Dag penger og km. godtgjørelse for dommere på
bruksstevner
• Grenland HK takker for NBF’s Hederstegn
• Vedr. MH test på Sølen
• Klubber som har sendt inn svar vedr. representant til
særkomiten : Salten BHK, Tønsberg HK, Hokksund og
omegn HK, Flateby HK, Norsk Belgisk Fårehundklubb,
Grenland HK.
• Stovner HK, vedr. utsettelse av svars frist Særkomiten
• Oslo og Omegn Dressurklubb, vedr reservasjon særkomite
Post ut
• NKK vedr. bekreftelse på representant fra NKK til NM
2014
• NKK vedr. NM titler fra 2012 og 2013 ikke registret i
DogWeb
• NKK vedr. mangler tilbakemelding fra NKK til
medlemmer i KG bruks ang. avslutning av gruppen i NKK
• Norsk Spanielklubb vedr. Jaktanleggsprøve
• Bekreftelse på styreverv
• NKK, Representant fra KG bruks til Trinn I utvalg
• BSBK, vedr begrensning av påmelding til stevner
• Tellende stevner til NM
• Vedr IPO i Norge
• Medlemsklubbene i NBF vedr forslag til kandidat i NKK’s
Særkomite.
• Vedr kjøregodtgjørelse og dag penger for dømming
• Stovner HK vedr bekreftelse av utsettelse av svars fristen
til særkomitè
Bli kjent - forventningsavklaring
• Alle styremedlemmer foretok en presentasjon av seg selv
samt at vi også oppga våre forventinger for året som
kommer, samt hvilke forventninger vi har på de andre
styremedlemmene. Vi fikk også fortelle hva vi ønsket og
kan bidra med i styret.

Ansvar

Tidsfrist
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Arbeidsform
•
Styremøter blir avholdt på telefon via Skype.
• Lagring av filter i en felles Dropbox.
• Styremøter skal avholdes en gang i mnd. Den 1. tirsdagen i
mnd. kl. 21.00. hvis ikke annet avtales grunnet forhinder.
• Alle styremedlemmer skal oppdatere sin presentasjon
snarest på websiden.
• Det skal opprettes en presentasjon med bilde og
kontaktopplysninger på KG gruppen bruks samt
Forsvarshund, og mail adresser til Valgkomiteen og
disiplinærutvalget.
• Sekretærmailen skal kun brukes til inngående post.
Mailadressen til styret skal kun brukes av styret internt.
Det blir opprettet egne mail adressert til KG og
Forsvarshund. Sekretærmailen skal også gjelde for KG
• Det lages en lukket gruppe for styret på FB
• Post inn besvares av sekretær, hvis sekretær ønsker at
annen i styret svarer videresendes mailen til den i styret
som skal besvare.
• Post ut som skal protokollføres må videresendes til
sekretær, husk at når man svarer på mail skal det stå
nederst på mailen hvem som har besvart med Norsk
Brukshundsports Forbund samt navn og stilling i styret.
• Spørsmål som kommer på FaceBook skal ikke besvares på
FB, det er kun spørsmål som blir sendt til sekretærmailen
som blir besvart.
• Alt nytt som blir publisert på Hjemmesiden blir annonsert
på FB siden.
• Det blir laget et forslag på kommunikasjonsflyt mellom
styret – KG – Dommere - Instruktører

04.14.06

KG Bruks
• Det ble besluttet å forandre navnet på KG Bruks for å
forhindre sammenblandning av NKK’s KG. Det nye
navnet ble Fagkomite for Bruks som gruppen også hette
tidligere.
• Det blir laget en liste over oppgaver som NKK gjør i
forbindelse med Instruktør utdannelse og
Dommerutdannelse.
• Det skal sendes søknad om støtte fra NKK med penger til
Landslag og Dommerkonferanse. Søknad skal være
innsendt til NKK før 1. juni 2014.
• Det må avklares hvordan kostnad for Dommerkurs er
dekket.
• Hjemmesiden bør oppdateres med info om hvordan man
blir instruktør og dommer.
• Mandater Fagkomiteen : Det er laget et forslag som ble
gjennomgått og litt korrigert. Etter godkjenning fra styret
blir det sendt til medlemmene i Fagkomiteen.
• Når Mandatet er klart for Fagkomiteen bør

Mandatet for Forsvarshund gjøres om så det blir
likt med Fagkomiteen. Det ble besluttet å vente
med nytt mandat for Forsvarshund til de er ferdig
etablert, de er fortsatt i en oppstartfase.
04.14.07

Nytt Regelverk
• Revidert utkast av regelverk er sendt ut for gjennomlesning
av fagkomiteen og styret. Frist for gjennomlesning av
fagkomiteen og styret er 1. mai. Bør sendes ut til høring
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første halvdel av mai
Dommersamling
• Venter med info etter at vi har fått svar fra NKK
NOM 2014
• Forslag til Dommere:
Rundering NBF Geir B Larsen
Spor NBF Widar Brattli
Reserve: Finn Rive
Forsvarhund spørre Forsvarhund komiteen
RIK, vi sender brev med info vedr dato, utvalg av deltagere
og dommere må KG RIK gjøre selv samt administrere og
planlegge reise. RIK må også gi info selv til arrangør land.
Det blir sendt brev med forespørsel til dommere for NBF
Det blir sendt brev og ber om å få tilbakemelding snarest
vedr. dommer for Forsvarshund
• Lagleder til NOM har tidligere vært 4.e mann på laget hvis
det er den rette, avgjørelsen tas etter NM.
• Reise må deltagerne ordne selv. NBF boker overnatting.
Det blir laget et forslag på skjema som deltagerne legger
ved sin påmelding med info om størrelse på klær samt
hvem som skal være med på reisen som tilskuer/ledsager.
• Vedr. deltakelse fra Forsvarshund, dette er ikke budsjettert
i NBF for inneværende år. Styret har i dag vedtatt at
kostnader for dommer blir dekket av NBF. Kostnader for
deltakelsen må deltagere dekke selv.
• Det blir laget et forslag på rutine til styret for NOM
NM 2014
• Det ble informert om fremdrift vedr NM i Elverum. Det
blir sendt info om NM til Hundesport fra Elverum HK
NM 2015
• Det ble besluttet på Forbundstinget å øke medlemsavgiften
med 250,- som skal avsettes til støtte for NM arrangør
klubb.
• Vi går ut aktivt og forespør klubber som arrangør av NM
2015.
NOM 2016
• I 2016 er det Norge som skal være arrangør av NOM. Det
ble foreslått noen klubber som arrangør. Vi tar kontakt og
forespør.
Butikk
• Det ble besluttet å avvikle butikken i eget regi. Det blir tatt
kontakt med en foreslått samarbeidspartner som kan
lagerføre og selge med provisjon til oss.
NBF 50 år i 2015
• Det ble besluttet at 50 års feiringen blir på banketten
mellom Brukskonferansen og Forbundstinget. Det vil bli
en markering under NM.
• Dato for Brukshundkonferansen og Forbundstinget blir 21
og 22. februar. (Tinget den 22/2-2015)
• Vi innhenter pris for overnatting og møterom samt lunsj og
middag. Prisene presenteres på neste styremøte.
Regnskap
• Regnskapet blir overlevert til ny kasserer den 7. april.
Særkomitè
• Forslag kandidat Bernt Hinna
• Forslag til Mandat blir utarbeidet. Mandatet skal være klart
til den 28.04.2014.
•
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Ansvarsfordeling
• Det ble gjennomgått alle ansvarsområden og fordelt til de
som sitter i styret.
FCI Guidelines for International Nordic Style Trails
• Oversettelse skal være ferdig til før Juni 2014
Møtet ble avsluttet kl. 18.30
Neste møte 28.april kl 20.00

Braskereidfoss 30.03.2014
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

