UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 02.06. 2015
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken,
Deltagere fra styret:
Ellinor Antonsen, Johnny Knutsen, Inger Faugstad, Bjørnar Strand
Bernt Hinna
Forfall:
Elisabeth Østbakken Distribueres til:
Referent:
Sak
06.15.01
06.15.02

06.15.03

06.15.04

06.15.05

06.15.06

06.15.07

06.15.08

06.15.09

Start kl. 21.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
• Protokoll og utdrag protokoll nr 5 ble godkjent.
Post inn
• NoM, Sverige, purring boking rom
• NKK, Dommers bekledning og hvem man kan dømme
• Scandic Hotel, Sverige bekreft. boking av rom
• NKK, bekreft. mottatt budsjettinnspill
• NKK, godkjenning av prøve nr 87-14014 og 87-14013 MH
test på Sølen
• Resultater fra Stevne
• Fagkomiteen, referat fra møte nr 3
• Kritikkskjemaer for manuell registrering
• Info om Kåringsprøver
Post ut
• Purring godkjenning MH test
• NKK, Budsjettinnspill for Bruks
• Resultatservice, videresendt resultatlister fra stevner
• Ledig plass på Evjekurset, videresendt til kursledelsen
• Bekreftelse på søknad om medlemskap i NBF
• Sendt protokollen fra Tinget for undertegnelse
• Videresendt godkjent prøve MH Sølen
• Bestill/Reservasjon rom for NoM
• Midlertidig adresse endring
Forsvarshundkomiteen
• Sjur Haugen har sagt ja til å tre inn i komiteen for
Forsvarshund. Bjørnar lager et oppsett med hvilke som
sitter i komiteen
Fagkomiteen
• Referat nr 3 lest og godkjent.
• Det er kommet en uformell melding om regelbrudd ved et
stevne. Saken blir tatt opp og arrangør klubb blir kontaktet.
NM 7-8 august 2015 Hønefoss og omegn HK
• Det er bekreftet at premier er OK, Forbundet stiller med
ekstra gave.
• Det er avklart med hvilke som skal dømme
• Pengene som er satt av til NM blir overført til
arrangørklubb
NOM 17-20 september 2015. SBK Stockholmsdistrikt
/Vallentuna IP
• Reservasjoner for rom OK
• NBF dekker kostnaden for deltakelse for Forsvarshund på
lik linje som de andre
• Det finnes noen klær på lager som kan brukes.
• Ved neste møte i forsvarshund tas beslutning på deltakelse
i NoM
NOM 2016 Norge
• Det jobbes fremdeles med å finne arrangørklubb
• Styret vedtar at NBF dekker kostnader for dommere også
når arrangementet går i Norge
The Challenge 27-29 august 2015

Ansvar
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UTDRAG AV PROTOKOLL
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•

06.15.10

06.15.11

Sekretariatet ikke avklart har en kandidat som blir
forespurt. Lydighetsansvarlig heller ikke avklart
• Dommer nr. 2 OK for lydighet.
• ”Tracking gutta” er booket OK
• Reservasjon for overnatting OK for hjelpere og dommere.
Kurs 2015
• Sølenkurset full booket med venteliste, Forsvarshund 3+1
er påmeldt utsatt påmeldingsfrist i forsøk på få med flere.
Det vil bli avholdt et introkurs for deltakere som ikke har
kravene inne for deltakelse på Forsvarshund kurs. Info
legges ut på hjemmesiden og FB.
• Vedr. kurs for å få trene eller være med på kurset tas opp i
Forsvarshundkomiteen
• Evje Vi har fått inn ytterligere en instruktør. Det er to
ledige plasser igjen, det jobbes for å fylle opp kurset.
Annet
• Regnskap : Medlemskontingent for 2015 er OK alle har
betalt. 206 startkort er løst, Butikken går bra, har ikke
resultat pr i dag. Siste fakturaen for MH på Sølen i fjor har
kommet fra NKK. Det er pr i dag overskudd på
Stevnelederkurset da er det ikke utbetalt noe honorar til
Instruktør. Det har vært mye mindre reiseutgifter hittil i år
enn i fjor
• Butikken har flere 2 kg tungapporter på lager samt dekken,
bringkoppel og opprykksmedaljer
• Det er innvilget å kjøpe inn utstyr inntil 10.000,- til
Forsvarshund på Sølenkurset. Dette er utstyr som kan
selges i løpet av kurset, slik som bitearm, munnkurv.
• Vedr. skriv fra NKK om Dommerbekledning legges på
hjemmesiden under dommere.
• NKK har ikke sendt ut nye regelverk til dommere Dette
bør gjøres sendes pr. post. Referat fra dommerkonferansen
skal også sendes ut.
• Resultatskjemaer oppdateres på nettsiden.
• 1. lørdag i juli (4. juli) er siste påmeldingsfrist for NM
2015. Det blir et fysisk møte på Sølen uke 28 for å
publiserer endelig uttak
• Styremøtene i NBF skal utover høsten være 1. tirsdag hver
måned så vidt det ikke er noe annet avtalt.
• Godtgjørelse for kurs ble gjennomgått og revidert.

06.15.12
Møtet ble avsluttet kl. 23.30
Neste møte 15. juni 2015 kl. 21.00

Braskereidfoss 05.06.2015
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

