UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Onsdag 12.08. 2015
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Bjørnar Strand, Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken,
Deltagere fra styret:
Ellinor Antonsen, Inger Faugstad, Johnny Knutsen
Bernt Hinna
Forfall:
Elisabeth Østbakken Distribueres til:
Referent:
Sak
08.15.01

08.15.02

08.15.03

08.15.04

08.15.05

Start kl. 21.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
• Protokoll og utdrag protokoll nr 7 blir gjennomgått for
godkjenning til neste styremøte
Post inn
• Spørsmål vedr tekst på dekken Feltsøk
• NKK Jakt/Bruks, Anerkjent prøve 2 stk. MH tester fra
Sølen
• Vedr. korrigering Nøkkelopplysninger Enhetsregistret
• Vedr faktura for reisefordelingen blir forsinket betaling
• Resultater fra Stevne
• Vedr. Instruktørsamling
• Vedr. betaling startkort
• Betaling reisefordeling samt korrekt adresse
•
NKK, Filer i DogWebbArra er nå oppdatert.
• Vedr godkjenning BHP test i Sverige, sendt FK
• Retur av påmelding til NM feil post adresse på
påmeldingsskjema
• bekreft. på dommeroppdrag NM
• Retur av post med faktura for reisefordelingen
• Samordnet Registermelding godkjent
• NKK info aktivitetsavgift sluttoppgjør MH Sølen
• Spørsmål vedr. betaling NM
• vedr. feil koeff. I klasse A i DogWebArra
• Bekreft. på invitasjon NoM
• Bekrefter at to stk. skal delta i NoM med Forsvarshund
• Grete Mork Hokksund og omegn HK, Vedr. betaling
faktura
• Påmelding til NoM Forsvarshund
• Ingen påmelding til NoM i IPO
• Spørsmål vedr. Forandring på et stevne fra rundering til
spor
Post ut
• Forandring stevne fra rundering til spor må søkes til NKK
• Svar vedr. tekst på dekken
Forsvarshundkomiteen
• Tidslinje på arbeid med regelverk mangler. Vi ber om en
fremdriftplan vedr. FCI programmet innen 26. oktober
Fagkomiteen
• Vedr. godkjente ”mental” tester for å få starte på NBF
stevner, oppdatering på hjemmesiden. Vi sjekker at alle
godkjente tester kommer med.
• Forslag på revidert regelverk for Kåringsprøver er sendt til
styret. Ønsker å få en tilbakemelding fra styret på dette
forslag. Ta en gjennomgang av språket som er benyttet.
Styret bør komme tilbake med synspunkter før neste møte.
Les igjennom og gi tilbakemelding med tanker og forslag.
• Invitasjon til instruktørsamlingen blir sendt ut som post i
dag fra NKK. Har fått meget god service fra NKK i denne
saken
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08.15.06

08.15.07
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08.15.09

08.15.10

08.15.11

08.15.12

NM 7-8 august 2015 Hønefoss og omegn HK
•
Meget bra arrangement fra klubben, rammer rundt meget
bra. Hyggelig og god stemning, alle godt mottatt og god
service.
• Det ble ikke delt ut apport og jubileumshefte til dommerne.
• Det kom ønske fra arrangørklubb at NM instruksen kunne
bli noe bedre, vedr bokning og reise for dommere bør
oppdateres.
• Det ble avtalt med arrangørklubb i etterkant av NM at
Forbundet dekker leders kostnader. I fremtiden bør vi se på
om man kan klare et NM med 2 dommeroppsett og ikke 3.
• Det lages et skriv med artikkel om NM som settes inn i
Hundesport.
• Det ble delt ut NBF’s Hederstegn under NM til: Regi
Svendsen, Kjell Svendsen, Unni Bråten, Unni Selte og
Tom Larsen
NOM 17-20 september 2015. SBK Stockholmsdistrikt
/Vallentuna IP
• Dommere Ingar Oliversen dømmer spor og Finn Rive
rundering, Johnny Knutsen dømmer forsvarshund
• Lagleder for spor, rundering og forsvarshund er tatt ut
• Det ble diskutert hvor mye vi skal dekke lagleder med og
hvordan. Styret ble enig i å bruke en fast sum som
bestemmes årlig må reguleres med forventet kost hvert år
beroende på hvor NoM avholdes.
• Forbundet sponser alle deltakerne med dekken til felt og
rundering, flott med like dekken på alle hundene.
NoM 2016
• Arrangør er avklart. Dato for gjennomføring av NoM 2016
sjekkes, dato bør være avklart til neste styremøte. Forslag
fra styret samme helg som i år, men sjekk dato for IPO FCI
VM så vi slipper å få dobbelbokninger
The Challenge 27-29 august 2015
• Funksjonærer, dommere og påmeldinger er OK
• Apporter som kan deles ut har 60 stk med logo og 50 stk.
uten logo, vi trenger ca 90 stk. Disse kan brukes til å trekke
start nr.
• Laurbærkrans og premier er OK
• Speaker anlegg er bestilt
Kurs 2015
• Økonomi 2 stk. ikke betalt MH, vi har ikke fått noe fra
Studieforbundet ennå. Vi har heller ikke fått faktura fra
NKK vedr aktivitetsavgiften på MH.
• Det er ikke bekreftet fra kursleder at det er sendt inn til
Studieforbundet for Evje kurset.
• Det er kommet et ønske fra instruktørene på Sølenkurset at
det ikke bør være flere enn 5 stk. deltakere pr lag. Det blir
redusert til 5 stk. neste år.
• Det kom forslag på kursleder til neste år på Sølen og Evje
Regnskap
• Det går tregt å få inn pengene fra klubbene for
reisefordelingen.
• Vi orienterer om at det medfører startnekt hvis man ikke
har betalt avgiften for MH testen
Annet
• Vedr Mamut spørsmål om oppsigelsen vi venter på
bekreftelse.
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•

The Challenge søknad om dispensasjon for å ha hjelpefører
ved runderingen.
• Forbundstinget 2016 tidspunkt ble diskutert og forslag ble
20-21. februar (uke 7), Styret ble enig om denne dato.
Brukskonferansen blir på lørdag. Bankett på lørdag kveld
med utdeling av Zantos statuetten og beste brukshund.
Forslag om samme sted som i år.
Møtet ble avsluttet kl. 23.00
Neste møte 14. september 2015 kl. 21.00

Braskereidfoss 02.09.2015
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

