UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 3. juni 2014
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Kristin Rive, Bjørnar Strand,
Deltagere fra styret:
Ellinor Antonsen, Bernt Hinna, Inger Faugstad
Forfall:
Elisabeth Østbakken Distribueres til:
Referent:
Sak
06.14.01

06.14.02

06.14.03

06.14.04

06.14.05

06.14.06

06.14.07

06.14.08

Start kl. 21.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
• Protokoll nr. 05 godkjent
• Utdrag protokoll godkjent
Post inn
•
NKK, Janne Gregersen, Rapport fra NKK representant
• NKK, vedr Dogs4All spes. tilbud til rase og hundeklubber
• Utkast følgebrev reisefordeling
• Vedr. mental test videresendt til Fagkomiteen
• Treningsmuligheter i Oslo og omegn
• Posten Norge, regning vedr adresseforandring
• NKK, Vedr. Artikler i Hundesport
• NKK, Rapport fra NKK representant, Vedtatt at alle saker
som vedr rapporter fra NKK representant på stevner blir
besvart direkte av Fagkomiteen. Sekretær besvarer mailen
som mottatt til NKK og videresender til Fagkomiteen
Post ut
• NKK,opprettelse av særkomiteen, kandidat
• RIK, vedr NOM 2014 ber om bekreftelse på mottatt
informasjon
• Svar vedr klubber med treningsmuligheter i Oslo
• Svar vedr. Mental test
Arbeidsform
• De er laget og sendt ut et Flødesskjema, dette er ikke blitt
studert inngående av hele styret, saken blir flyttet til neste
styremøte. Alle i styret leser igjennom.
• Presentasjon av Fagkomiteen er ikke klar, vi purrer
Fagkomiteen
• Mandat er mottatt og undertegnet av alle i komiteen
• Regelverket klart for utsending til høring.
• Møte med NKK vedr avklaring hvem gjør hva i forbindelse
utsending av materiell. NKK bekrefter at de tilbyr samme
service som er gjort tidligere ovenfor KG. Det kommer et
referat fra møtet.
• Dommersamling dato er fastsatt
NOM 2014
• Arrangøren må forholde seg direkte til KG RIK og NBF
separat
• Vi purrer vedr dommer for Forsvarshund
• Det er laget et forslag på påmeldingsskjema til NOM.
• Lagleder får dekket utgifter likt som deltaker.
• For Dommere ordner NBF med reise og opphold
• Det er laget et forslag for rutine til NOM
NM 2014
• Premier og Laurbærkranser bestilles.
• Annonsefolder/program bør trykkes opp til alle deltakere
og dommere samt til alle sponsorer + 40-50 stk.ekstra.
• Invitasjon til Æresmedlemmer blir sendt samt ta kontakt
med NKK representant vedr overnatting osv.
NM 2015
• Har ikke fått noen klubb som sagt ja ennå, det jobbes
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NOM 2016
• Har ikke fått noen klubb som sagt ja ennå
Butikken
• Butikken går relativt bra det jobbes videre med
forbedringer.
NBF 50År
• Det lages et budsjett
• Jubileumsgave, prøve å få den dekket av sponsor
• Komité sammensetning : En fra styret, en som er dommer
samt en æresmedlem
• Det er forespurt på pris for overnatting vedr.
jubileumsfesten.
Regnskap
• Har installert PC og nytt regnskapsprogram «Alpha Reg»
Bilag januar og februar er ferdig registrert
• Info vedr Evjekurset er sendt ut med betalingsfrist 6/6-14.
Vi purrer de som ikke har betalt innen fristen.
• Det er laget en oversikt over hvilke som har betalt som blir
sendt til kursansvarlig
• Viktig å få inn pengene som er utestående fra salg i
butikken
Særkomiteen
• Info fra NKK at RIK og Bruks har fått samme kandidat i
særkomiteen, det blir sendt brev til Hovedstyret og spurt
etter hvilke kriterier de har lagt vekt på når denne
beslutning ble tatt.
Kurs
• Sølenkurset så godt som full boket all info er sendt ut til
deltakerne og gruppene er satt opp
• Evje kurset Har vært mye arbeid og er ikke helt full boket,
det er 3 ledige plasser.
• Det er en av de som har boket av grunnet sykdom som ber
om å få depositum tilbakebetalt da hennes kostnad er
sponset fra lokal klubb
The Challenge
• 45 stk. påmeldte og stor pågang. Dommere er Geir Land,
Ellinor Antonsen og Tor Tettli. Det jobbes med budsjett.
Alle funksjonærer skal bo på Femundsundet for å få flere
hytter ledige på campingen. .
Annet
• Det ble informert om at Leder Sylvi Nilsen i Elverum HK
har trukket seg. Ekstra ordinært årsmøte er avholdt der ny
leder Erik H. Østbakken ble valgt frem til neste årsmøte.
Møtet bel avsluttet kl. 24.00
Neste møte er Tirsdag 5. august kl. 21.00

Braskereidfoss 06/06-2014
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

