UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Onsdag 5. november. 2014
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Kristin Rive, Bjørnar Strand,
Deltagere fra styret:
Ellinor Antonsen, Bernt Hinna, Inger Faugstad
Forfall:
Elisabeth Østbakken Distribueres til:
Referent:
Sak
10.14.01

10.14.02

10.14.03

10.14.04

10.14.05

10.14.06
10.14.07

10.14.08
10.14.09

Start kl. 21.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
• Protokoll nr. 09 godkjent
• Utdrag protokoll nr. 09 ble korrigert og godkjent
Post inn
• FK, Sammenstilling høringssvar regelverket
• Forandre info i Brønnøysundregistr.
• Rapportskjema for 2014
• NKK utdeling av årets brukshund
• NKK, mangler registrering av MH beskrivelse i
DogWebArra
• NKK oversendelse av gammelt materiell
• NKK Anerkjennelse av prøve NM 2014
• Vedr info om nytt regelverk
• Mottatt faktura for depositum 2015 Evje
• Vedr. annonse i klubbavis
• Vedr arrangør NOM 2016 og NM 2016
Post ut
• Svar vedr. annonse i klubbavis
• Svar vedr. nytt regelverk
• NKK vedr. regelverksendringer
Fagkomiteen
• Dommerkurs intet nytt
• Regelverk: Sammenstilling og søknad om dispensasjon er
sendt NKK.
• Dommersamlingen blir avholdt som planlagt og forandrer
ikke noe på agendaen
• Sammenstillingene over det nye regelverket legges ut på
nettet
• Leder i FK ser over forlag til nye medlemmer som skal inn
i FK
NM 2015 7-8 august
• Teknisk arrangør til NM 2015 er avklart
• Arrangementet er søkt til NKK.
• Vi etterspør en presentasjon av klubben, som skal legges ut
på nettet.
NOM 2016
• Vi avventer svar fra forespurt klubb til vårt neste styremøte
Butikken
• Nye dekken er kommet, og legges ut til salg i butikken
• Det kom forslag på å lage dommeranvisninger med NBF
logo.
NBF 50 år
• Vi har fått inn den siste medlemmet i 50-års komiteen.
Regnskap
• Butikken har hatt bra salg siste mnd. Dette viser at vi ikke
taper penger på butikken
• NOM kostnader, kost og overnatting inkl. dommere og
reiseregninger er kommet inn.
• Fra Sølen har alle kostnader kommet
• Det er løst 13 startkort i oktober.
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Det er kommet mail med kostnad for de som hadde
tracking systemet på The Challenge.
• Vi venter fremdeles på medlemskontingenten fra 2 stk.
klubber
Brukshundkonferansen 21. februar 2015
• Reservasjonen av hotellrom og møterom samt bankett må
avklares snarest.
• Neste styremøte skal vi ha med forslag til agendaen til
Brukskonferansen.
Forbundstinget 22. februar 2015
• Invitasjon må gå ut før 30. november, det lages
invitasjonen som legges ut med info om tid og sted.
Særkomiteen/sportshundkomite
• Det blir sendt info om hvem som er vår representant
Kurs 2015
• Evje. Budsjett som går i null.
• Det er kommet spørsmål om tidlig annonse, den blir klar
når vi har all kursledelse på plass
The Challenge 2014
• Bilder står igjen, dette følges opp
The Challenge 2015:
Alle ansvarlige personer for de forskjellige oppgavene er
nesten klar, det mangler en post. Dette jobber vi med
Dommersamling
• Går sin gang, 24 dommere er påmeldt.
Annet
• Teknisk arrangør for NM 2016 er avklart
• Årets Brukshund blir utdelt på Dogs4All, leder deler ut
premien
• Det blir et ekstra arbeidsmøte den 25/11-14 kl 21.00 vedr.
avklaring om kvalik NM og NOM i henholdt til det nye
Regelverket.
Møtet ble avsluttet kl. 23.00
Neste arb.møte tirsdag 25. november 2014 kl. 21.00
Neste styremøte tirsdag 9. desember 2014 kl. 21.00

Braskereidfoss 06.11.2014
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

