
UTDRAG AV PROTOKOLL 
                                         NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 
Sted:     Telefonmøte Tid: Onsdag 14.09. 2015 Styremøte nr: 09 
Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken,  

Ellinor Antonsen, Inger Faugstad, Johnny Knutsen, Bernt Hinna 
Forfall:  
Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  
 
Sak Start kl. 21.00 Ansvar Tidsfrist 
09.15.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll og utdrag protokoll nr 7 og 8 godkjent 
 
 

 

09.15.02 Post inn 
• SBK, registrering av dommere og deltakere NoM 
• SBK, info kamerataften og Bankett 
• Rom boking NoM 
• Info lagleder Forsvarshund 
• Bekrf. på boking av rom. 
• Vedr. stevne NBF og DogWebArra 
• Vedr. startkort og betaling 
• SBK vedr Ipo deltakelse NoM 
• Bekreftelse og startkort etter betaling. 
• Navn på deltakere som skal ha hund på rommet NoM 
• Boket en ekstra til banketten NoM 
• Faktura for laurbær kransene til NM. 
• Tilbakebetaling startkontingent The Challenge helseattest 

vedlagt 
• Bekreftelse som teknisk arrangør ved NM 2016 
• NKK Søknad om konge/Nkk pokal innen 31/10-15 
• NKK søknad om avholdelse av stevne innen 31/10-15 

  

09.15.03 Post ut 
• SBK, registrering av deltakere og dommere NoM 
• SBK, liste med edeltakere, dommere og lagledere 
• NoM deltakerne, Info om NoM 
• Påmelding til kamerataften og bankett NoM 
• SBK, Deltaker IPO NoM 
• Startkort og kvittering 
• Startkort betaling 
• Dommerskjemaer DogWebArra 
• Navn på deltakere som skal ha hund på rommet NoM 
• SBK, påmelding  lagleder Forsvarshund. 
• Etter påmelding til bankett 
• Brev til deltakerne The Challenge 
• Bekreftelse påmelding bankett NoM 
• Takker for bekreftelsen til arrangør NM 2016 

  

09.15.04 Forsvarshundkomiteen 
• Det avholdes et møte i midten av oktober, vi venter på 

fremdrift med oppgavefordeling 

  

09.15.05 Fagkomiteen 
• Referat nr 5 og 6 er mottatt.  
• Arbeid som er prioritert er revidering av Kåringsprøven 

samt planlegging av instruktørsamlingen. 
Dommerutdanningen vil komme etter at disse to sakene er 
avklart. 

• Det kom spørsmål om fremdrift på Trinn I 
utdanningsplanen.  Det er sendt ut et forslag til 
utdanningsplan Trinn 1 med svarfrist. FK har sendt en 
tilbakemelding. 

• Kåringsprøven ble gjennomgått og godkjent for 
innsendning til NKK. Det er NKK som sender ut til høring. 
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09.15.06 NM 2016 Nidaros Brukshundklubb 

• Det ble avtalt hvilken gren rundering/spor som starter 
fredag/lørdag 

• Forslag til stevneleder blegodkjente 
• NM instruksen blir oversendt. 
• Vi avventer forslag på dommere. 
• Søknad om NKK pokal blir sendt innen den 31/10.15. 

  

09.15.07  NOM 17-20 september 2015. SBK Stockholmsdistrikt 
/Vallentuna IP 

• Landslagsdrakter blir hentet hos NKK. En lagleder tar med 
fanen og flagg. 

• Det blir informert til dommere og lagleder om hva 
Forbundet dekker av kostnader. 

• Det skal lages en rutine vedr bestilling av landslagsdrakter 
og det skal avklares med NKK hvordan/når bestillingen 
skal gjøres, da vi ikke klarer å bestille 6 uker før NoM. 

  

09.15.08  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  

  

09.15.09 Forbundstinget 2016 
• Venter på mail fra Hotellet vedr rom bokning  
• Det er bestilt 5 stk. Zantos statuetter til lager 
• Det blir boket ca 30-40 rom på hotellet.  
• Det skal settes opp frister og informasjon om at det er valg. 

Denne infoen bør legges ut på nettet. 
• Forslag til Lovendringer skal være NBF i hende innen 

30/11-15.  
 

  

09.15.10  Butikken 
• Måleskjema skal trykkes i Blåboken. 
• Har problemer med bestilling av bringkoppel, disse selger 

bra. 
• Betalinger går fremdeles tregt. Vi sjekker vedr eksterne 

nettbutikker 
 

  

09.15.11 Regnskap  
• Vi har fått penger fra Studieforbundet vedr Sølenkurset. 

Kurset går med overskudd.  
• Det er fremdeles to stk. som ikke har betalt for MH testen 

fra i fjor. Vi sender kopi på purringene til NKK og ber om 
at det noteres startnekt. 

• Evjekurset har vi ikke fått svar vedr søknad til 
Studieforbundet.  

• The Challenge gikk med overskudd  
• Butikken utestående fordringer på 6.208,- 
• Det er fremdeles 3 stk. klubber som ikke har betalt 

fakturaen fra Forbundstinget og Brukshundkonferansen.  
• Det er hittil løst 272 startkort i år. 
 

  

09.15.12 Kurs 2016 
• Det blir redusert antall deltakere per lag til 5 stk. Antall lag 

blir øket. Gjelder både Sølen og Evje 
• Evje, lagleder og instruktører OK 
• Kursprisene bør ses over.  
• Sølenkurset, lagleder og sekretær OK. 
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09.15.13 The Challenge 2015 

• Oppsummering, bra arrangement. 
• Det kom forslag på å rullere på dommere for å få flere 

representanter som kan gjøre reklame for arrangementet. 
Det ble diskutert om stevnet skal ha en overdommer 

• NRH har meldt sitt interesse/ønske om å være delaktig i 
arrangementet.  

  

09.15.14 Annet 
• Styret besluttet å godta refusjon på startkontingent The 

Challenge  
• Godkjente mentaltester som skal publiserer på nettet.  

  

 Møtet ble avsluttet kl. 24.00 
Neste møte 13. oktober 2015 kl. 21.00 

  

Braskereidfoss 23.09.2015 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær NBF 


