UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Mandag 09.sept. 2013
07
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Vigdis Knutsdotter Stifjell, Svein Frantzen, Kristin Rive, Elisabeth Østbakken
Deltagere fra styret:
Bjørnar Strand, Anders Navjord og Per Arne Bakke
Forfall:
Elisabeth Østbakken Distribueres til:
Styret
Referent:
Sak
07.13.01
07.13.02

07.13.03
07.13.04

Start kl. 21.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
 Protokoll og utdrag fra styremøte 06 godkjent
Post inn:
 Arendal og Omegn Hundeklubb, søknad om medlemskap
 Fra NKK Invitasjon til Åpent Dialogmøte den 10.nov.13
Post ut
 Søknad om støtte til landslagsdrakter NOM
NM Evaluering 2013
 Tilbakemeldinger meget bra arrangement, vi har ikke
mottatt noen klager. Godt gjennomført både teknisk og
praktisk. Banketten meget bra. Noe sent ut på NBF’s
hjemmeside, webbmaster på ferie. God dekning på
Drammens hjemmeside.
 NM instruksen skal oppdateres vedr premier som vi støtter.

07.13.05

NM 15-16.august 2014
 Sende info til webbmaster for å publisere arrangør NM
2014 på hjemmesiden
 Premier til NM 2014 skal bestilles i god tid..
 Det er diskutert forslag til dommere på NM 2014

07.13.06

NOM 13 – 15. september2013
 Det blir satt opp en oversikt med fordeling over hvilke som
skal ha faktura tilsendt.
 Forsvarshund skal ikke ha stønad fra NBF
 Det kom inn forslag på å gjøre om påmeldingsskjema til
NOM. Et utkast på nytt skjema blir laget.
 Det kom forslag på hvordan løse reise og opphold 2014
 Det blir satt opp forslag til uttakskriterier for Forsvarshund
 Vi håndterer Forsvarshund, Spor og Rundering NBF. IPO
må ta seg av sine ekvipasjer selv

07.13.07

Kurs Evaluering 2013 Sølen uke 28, 7-14.juli
 Det ble 9stk. fulle kurs med 6 deltaker/instruktør.
 Det kom noen klager vedr. sein info ut til instruktørene, det
blir laget ny instruks
 Reisefordeling blir kontrollert
 Kurs 2014 skal stå på agendaen til neste møte
 Sølen kurset er boket for neste år på Sølenstua Camping
 Det kom forslag til kursleder både på Sølen kurset og Evje
kurset
Søknad om medlemskap
 Arendal og omegn HK ble godkjent som medlemsklubb.
Butikken
 Bringkobbel, tung apport og løsbitt selges det mest av
 Vi skal prøve å avvikle de manuelle dommerskjemaene.
 Ting som man ønsker å få prøve størrelse på bør tas med
på kursene og vises frem samt selges.
Hjemmesiden
 Det kom forslag på litt opprydding på hjemmesiden
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Ansvar
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FCI Guidelines for International Nordic Style Trails
 Det foreligger en oversettelse som må gås igjennom. Det er
noen spesielle uttrykk som finnes i sporten som ikke er
blitt oversatt helt korrekt
The Challenge evaluering 2013
 Fungerte meget bra, bra deltakelse
 30 stk. er allerede påmeldte for neste år
 Det kom inn 40.000,- fra sponsorer
 Deltakerliste ble gjennomgått for kontroll av betaling, samt
info om fakturering for The Challenge
 Sølenstua Camping er boket for neste år.
 Ansvarlige neste år er avklart
Regnskap
 Det blir sendt ut purringer til de klubber som ikke har
betalt for tinget og brukskonferansen
Samarbeidsavtale NKK / Samarbeid med KG bruks
 Samarbeide med KG er bra, god dialog
 Det er kommet forslag på samarbeid i forhold til vårt
forslag fra NKK. Det blir utarbeidet et forslag til svar som
sendes til styret.
Annet
 Møte særkomitè den 17/9-13 kl 18.00. Det blir to fra NBF
styre som stiller

Braskereidfoss 17.09.2013
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

