UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 12.05. 2015
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken,
Deltagere fra styret:
Ellinor Antonsen, Bernt Hinna, Inger Faugstad
Bjørnar Strand delvis frafall, kom inn ved punkt 9. Johnny Knutsen
Forfall:
Elisabeth Østbakken Distribueres til:
Referent:
Sak
05.15.01

05.15.02

Start kl. 21.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
• Protokoll og utdrag protokoll nr 3 og 4 ble godkjent.
Protokoll fra Brukshundkonferansen og Forbundstinget ble
godkjent.
Post inn
• Info vedr påmelding stevne
• Mentaltest for å starte i bruks
• Purring svar BPH test
• Info om tildeling av Kongepokalen samt NKKs plakett
• Oppdatering av dommerprotokoll
• Deltakerliste Trinn I kurs
• Faktura jubileumshefte
• Purring på Eksamenspapirer for instruktørkurs Trinn I
• Rapportskjema
• Forlenget frist for holdningskampanje om båndtvang
• NKK vedr IT og Regelverk
• Foto konkurranse
• Melding for standhals hos fører, (sent til FK)
• Kurs, hundeførerkurs
• Hvor finner man MH testerer
• Medlem trekker seg fra vervet i Forsvarshundkomiteen
• Regler for Kåringsprøver og Mal for Fellesbestemmelser
ble oversendt
• Hjelp til å føre hund i sporet ved handikap, annen fører
som går sporet. Sendt til FK
• Feil i opprykkspoeng lydighet klasse D dommerskjema
• Holdningskampanje Båndtvang
• Konkurrere i Norge i Agility
• Påmelding MH test Sølen
• Faktura på annonse
• Utstilling cert
• Dommerprotokoll
• Stevnelederkurs
• Ledige dommere
• Betaling stevnelederkurs
• Påkrevd skanner i klubben ved bruksstevner
• NKK faktura for sluttoppgjør MH
• MH test på Sølen ikke registrert i NKK
• Ledervervet i Forsvarshundkomiteen
• Uttak til Landslagsdeltaker
• Anerkjent prøve MH
• Melde seg som medlem i NBF
• Info/hjelp som arrangør for stevne
• Fagkomiteen, referat fra møte den 21/4-15
• Stevnelederkurs tidsplaner
• Innspill instruktørsamling
• Søknad om medlemskap i NBF
• Invitasjon til NOM
• Kursgodtgjørelse
• Purring på betaling Visma Mamut
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Startkort og resultatbok
MH tester
Dommerprotokoller
Purring på papirer til Trinn I kurs
Purring oppdatering DogWebbArra
Info om hvor man finner MH tester
Startkort bestilling
Prøveresultater (besvart av FK)
Konkurrere i Norge Agility
Påmelding MH Sølen
Innmelding som medlem i NBF
Info om å arrangere stevner
Påkrevd skanner ved stevner
Fra FK, Brudd regelverk
Stevnelederkurs
Ledige dommere

Arbeidsfordeling i styret
• Det ble foretatt arbeidsfordeling i styret, hvem tar ansvar
for de forskjellige arbeidsoppgaver
Forsvarshundkomiteen
• Ikke behandlet da vi ikke hadde noen representant med på
møtet
Fagkomiteen
• Invitasjon til instruktørsamling er sendt ut. Det blir
oppdatert info på hjemmesiden
• Det har vært et arbeidsmøte vedr revidering av Regler for
Kårningsprøver den 30/4-2015.
• Arbeide med Dommerkurs vil starte opp i juli
• Arbeide med Instruktørutdannelse er snart i gang
Søknad om medlemskap
• Det er kommet en søknad om medlemskap i NBF.
Søknaden ble godkjent av styret.
NM 7-8 august 2015 Hønefoss og omegn HK
• Fremdriften sjekkes
• NBF har noe utstyr som kan brukes som gaver
• Jubileumsskrivet kan også brukes til NM.
• Det blir publisert på hjemmesiden at vi har fått tildelt
Kongepokalen i 2015
• Info vedr bosted for dommere, samt hvem som skal
dømme hva. Det blir informert til arrangørklubben om
hvem som dømmer
• Premier til NM
• Det skal overføres penger til arrangørklubben som utgjør
en del av medlemskontingenten fra klubbene.
The Challenge 27-29 august 2015
• Det er pr. dags dato 18 stk. påmeldte, venter på skriftlig
bekreftelse fra mange som muntlig har meldt seg på.
• Det etterlyses bilder fra tidligere stevner
• Premier
• Hjelpemannskap er snart i boks
• Det jobbes med reservasjoner for overnatting
• Det blir sendt ut info om The Challenge til alle
Medlemsklubbene
NOM 17-20 september 2015. SBK Stockholmsdistrikt
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05.15.11
05.15.12

05.15.13

/Vallentuna IP
• Invitasjon er kommet fra SBK. Rom blir forhåndsboket
NOM 2016 Norge
• Det arbeides fremdeles med å finne arrangørklubb
Kurs 2015
• Evjekurset 20 stk. påmeldte det blir foretatt lagfordeling
samt eventuelt å anskaffe ytterligere en instruktør
• Sølenkurset er fullbooket
Annet
• Det blir satt opp et forslag med satser for honorar til alle
type kurs som avholdes i NBFs regi. Forslaget blir
gjennomgått på neste styremøte
Møtet ble avsluttet kl. 24.00
Neste møte 2. juni 2015 kl. 21.00
Neste møte 15. juni 2015 kl. 21.00

Braskereidfoss 14.05.2015
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

