UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Fredag 28.04. 2014
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken Bjørnar Strand, Inger Faugstad, Ellinor
Deltagere fra styret:
Antonsen, Bernt Hinna
Kristin Rive
Forfall:
Elisabeth Østbakken Distribueres til:
Referent:
Sak
05.14.01
05.14.02

05.14.03

05.14.04

Start kl. 21.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
• Protokoll og utdrag protokoll nr 1-4 godkjent
Post inn
• Bekreftelse dommeroppdrag NOM
• Lillehammer BHK, Særkomiteen bekr. Bernt Hinna
• NKK, Innkalling til ekstra ordinært Representanskapsmøte
•
”Tævlingslicens” for å starte med Norsk reg. hund i LP i
Sverige
• Nannestad og omegn HK, Særkomiteen bekr. Bernt Hinna
• Larvik og Omegn HK, Særkomiteen bekr. Bernt Hinna
• Studieforbundet Natur og Ungdom, godkjenning av Trinn
II Bruks kurs
• MH test Nox reg. hunder
• Stovner HK, Særkomiteen bekr. Bernt Hinna
• NKK, Rapportskjema til NM samt plakett for NM spor og
rundering
• NKK vedr. Særkomiteen beklager feil formulering ved
innkalling
• Forespørsel på Kurs
• Arendal og Omegn HK vedr. nytt regelverk
• Vedr NKK’s ekstraordinære RS møte
Post ut
• NKK Ekstra ordinært RS møte korrigering antall
observatører
• Vedr. ”Tävlingslicens”
• Vedr. bekreftelse på Dommeroppdrag NOM
• Vedr. bekreftelse på Dommeroppdrag NOM
• NKK bekreftelse på mottatt plakett til NM med takk.
•
Arbeidsform
• Det blir laget et forslag på kommunikasjonsflødet mellom
styret – Fagkomiteen – Dommere –Instruktører
• Purrer på presentasjon Fagkomiteen samt Forsvarshund

05.14.05

Fagkomiteen
• Budsjett skal gås igjennom mot NKK
• Kostnad for Dommerkurs er dekket.
• Det lages en plan for utdannelse av dommere
• Det er laget et nytt mandat for Fagkomiteen, dette ble
godkjent og sendt ut til Fagkomiteens medlemmer
• Hjemmesiden bør oppdateres med info om hvordan man
blir instruktør

05.14.06

Regelverk
• Fagkomiteen har ansvaret for å korrigere det siste, etter det
er korrigert kan Fagkomiteen sende ut til høring.
• Fellesbestemmelser settes inn når regelverket er klart for
produksjon
• Info om dommerutdannelsen bør ikke stå i regelverket.
Dette tas ut og erstattes med info om hvor på hjemmesiden

Ansvar

05

Tidsfrist

UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
man kan finne info om både dommer utdannelse og
instruktørutdannelse. Fagkomiteen lager tekst
05.14.07

05.14.08

05.14.09

05.14.10

05.14.11
05.14.12

05.14.13

05.14.14

05.14.15

05.14.16

Dommersamling
• Det kom et forslag på dato for dommersamling bør velge
en helg da det ikke er registrert noen stevner. Det blir satt
opp et forlag til budsjett samt lager et forslag på hvor vi
kan avholde dommersamling. Avventer med dette til
midten av mai når møte med NKK har vært.
NOM 2014
• Vi purrer vedr. dommer for Forsvarshund
• Det er laget et forslag på påmeldingsskjema som ble
gjennomgodt.
• Det er laget et forsalg på rutine til styret for NOM. Dette
ble gjennomgått og besluttet at vi legger ut på
hjemmesiden en remainder i mai vedr. søknad til NOM.
• Det lages et forslag på skjema der dommere og lagledere
kan fylle ut sine størrelser på klær osv
NM 2014
• Det er bestilt plass i Hundesport for NM, NoM og The
Challenge
NM 2015
• Venter på svar
NOM 2016
• Venter på svar
Butikk
• Det blir sjekket ut hvor mye vi har fått in på salget fra
butikken. Ønsker å sjekke at vi ikke gir bort noe som går
bra før vi setter ut salget til noen annen.
NBF 50 år i 2015
• Det er begynt med et utkast til Jubileums komité. Det blir
sendt et forslag med punkter til styret, ser på hvis det skal
lages et budsjett
• Forslag på sted og priser blir sendt styret
• Hvor mange rom har vi behov for? vurderes
• Et forslag til sponsoravtale blir satt opp.
Regnskap
• Regnskapet er overlevert til ny kasserer
• Det blir sendt skjema med nytt styre til Brønnøysund
registret
• Kasserer mangler info om hvordan økonomien flyter i
Forbundet
Særkomitè
• 1. Tilbakemelding på Mandat
• 2. Kandidater forslag
• Det blir sent brev til NKK og gir beskjed på at NBF er
positiv til forslaget med særkomitè.
•
Bernt ble valgt som kandidat for Særkomiteen for bruks
Annet
• Svein forhåndsboker 10-15 rom for dommerkonferansen
• Husk å revidere Kåringsprøver sammen med

Regelverket
•
•

Møtet ble avsluttet kl. 11.30
Neste møte 3/6-2014 kl. 21.00

UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Møtet ble avsluttet kl. 18.30
Neste møte 28.april kl 20.00

Braskereidfoss 30.03.2014
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

