UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 04.10.2016
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Ellinor Antonsen, Jostein Aas,
Deltagere fra styret:
Johnny Knutsen, Kristin Dyrkorn
Anders Bakken
Forfall:
Elisabeth Østbakken
Referent:
Distribueres til:
Sak
09.16.01
09.16.02

09.16.03

Start kl. 20.30
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
 Protokoll og utdrag protokoll nr. 8 Godkjent.
Post inn
 6 stk. påmeldinger til Stevnelederkurs
 NKK, klubbmail@nkk.no kan ikke brukes til å sende ut
på etter 1. desember 2016
 Best Western Hotel, Konferanse tilbud
 NKK, info frist 31/10-16 søknad om kongepokalen
 NKK, info frist 31/10-16 søknad om å avholde prøve
 Sølenstua Camp & Hytter, bekreftelse på reservasjon av
hytter og terreng samt gressbane på Sølen for Kurs og
The Challenge
 NKK, Sluttoppgjør elektronisk påmelding MH ref 8716022, 87-16023 og 87-16024
 Vedr. Terminliste for bruksprøver
 Vedr. Bedømmelse feltsøk, videresendt FK
 Dommerutdanning, videresendt FK
 Referat fra Forsvarshund komiteen
 vedr. påmelding stevner
Post ut











09.16.04

09.16.05

09.16.06

Sendt gjenglemt plakett fra The Challenge
Bekreftelse på medlemskap
Rulleringsplan dommere IPO NoM
Regler for Kåringsprøver samt vedlegg til
kåringsprøver for godkjenning
Alle medlemsklubber, annonse for stevnelederkurs
Sølenstua Camp & Hytter, leie av hytter og terreng
uke 28 og 35 (kurs samt The Challenge)
Vedr. Terminliste bruksprøver
Reservasjon av plass på Dog4All lørdag 19.
november 2016 utdeling av Årets Brukshund
Søknad om Kongepokalen 2017
Vedr. påmelding stevner

Forsvarshundkomiteen
 Komiteen jobber nå med å sette opp en presentasjon av
Nordic Style Trials. Vi har fått oversendt tidsplan med
frister.
Fagkomiteen
 Venter fremdeles på at forslag til reviderte regler for
brukshund dommerutdannelsen (sendt 26.07.2016), skal
gå ut på høring
 Trinn II utdanningsplanen er under arbeid
NM 2017
 Dato for NM er satt til 11-12 august 2017. Stevnet blir
meldt til NKK

Ansvar

09

Tidsfrist

UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND


09.16.07

09.16.08

09.16.09

09.16.10

09.16.11

09.16.12

Møte er avholdt hos arrangørklubb, saker på agendaen
var: overnatting, kamerataften, bankett og planlegging
om man skal ha 4 eller 6 dommere
 Dommerskjemaene blir gjennomgått og oppdatert.
 Forslag til dommere, frist desember. Blir tatt opp på det
fysiske styremøtet
NoM 15-18. september 2016
 Mange flotte resultater for de norske deltakerne
 Meget bra arrangement. Arrangørklubben har gjort en
flott prestasjon og har fått mange fine tilbakemeldinger
 NBF skal gå igjennom hele arrangementet for å lage en
NoM instruks for arrangører i fremtiden.
 Vedr Finansiering har vi ikke fått noen tilbakemeldinger
ennå. Vi venter på en faktura fra arrangørklubben
 Arrangørklubben skal avholde et evalueringsmøte i
etterkant.
The Challenge 1-4. september 2016

Det skal avholdes et evalueringsmøte den 12/11-16 der
vi går igjennom erfaringer og setter opp plan for 2017
Regnskap
 Fakturaer som kom i retur sjekkes og korrigerer adresser
 Regnskapet pr. september 2016 ble gjennomgått. Sølen
kurset og The Challenge har gått meget bra i år.
Butikken går også bra
. NBF Butikken
 Butikken går bra, funger bra med kasserer og betalinger
Kurs 2016
 Stevnelederkurset blir avholdt 15-16. oktober 2016 per i
dag er det 6 stk. påmeldte.
Hjemmeside – webmaster
 Alt er oppe og går på hjemmesiden, Resultatservicen OK
 Det er lagt ut info og bilder fra NoM
 Vedr. opprydding på hjemmesiden, det jobbes med saken

09.16.13

Kurs 2017
 Evjekurset: Tilbud er mottatt vedr. kurssted og
bespisning, tilbudet er omtrent samme som vi fikk i fjor.
Kursleder og instruktører mangler.
 Budsjett for Evjekurset må settes opp
 Sølenkurset: Kursledelse er avklart ok. Instruktører er
ikke forespurt ennå.
 Det skal avholdes et møte med FK vedr logistikk med
dommerkurset.
 Det er mottatt pris for leie av skolen på Sølen. Budsjett
må settes opp før annonsering av dommerkurset
 Det skal avholdes et offisielt stevne klasse D og C i
forbindelse med Sølenkurset/Dommerkurset dato den
16.07.2017. Stevnet blir meldt in til NKK innen
31.10.2016
 Det et besluttet at vi ikke skal avholde MH test i
forbindelse med Sølenkurset 2017.
 Det jobbes med å lage annonse for kurs og The
Challenge

09.16.14

Sportshundkomiteen

Kandidat for neste periode er avklart og blir sendt inn til
NKK

UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
09.16.15

Brukshund konferansen/Forbundstinget
 Møtested blir avklart på neste møte
 Agendaen til Brukshund konferansen ble diskutert, det
kom forslag på ekstern foredragsholder, dette blir avklart
på neste møte

09.16.16

Annet


Aktivitet for de yngre på Sølenkurset: Det kom spørsmål
vedr. hva har vi for forpliktelser? forsikring? Juridisk?
Vi må ta en konsekvensutredning.
 Vi har fått oversendt informasjon om «Nyhetsbrev»
Dette kan brukes ved annonsering direkte til
Medlemsklubbene, saken sjekkes opp til neste styremøte
Møtet ble avsluttet kl. 00.15.
Neste møte Tirsdag 8. november kl. 20.00.

Braskereidfoss 06.10.2016
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

