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Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 08.11.2016 Styremøte nr: 10 

Deltagere fra styret: Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Ellinor Antonsen, Jostein Aas,  

Anders Bakken 

Forfall: Johnny Knutsen, Kristin Dyrkorn 

Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  

 
Sak Start kl. 20.00 Ansvar Tidsfrist 

10.16.01  Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

 Protokoll og utdrag protokoll nr. 9 Godkjent. 

  

10.16.02 Post inn 

  NKK, Forslag på kandidater i NKKs komiteer valg 2017 

 Studieforbundet søknad om tilskudd Trinn I godkjent 

 NKK, Bekreftelse på mottatt reiseregninger for NoM 

 NKK, Påmeldingskjema RS 

 Thon Hotel Triaden, Reservasjon av rom stevnelederkurs 

 Vedr. Feil i resultatlister 

 Dato for NM 10-13 august 

 Faktura for leie av lokale til Stevnelederkurs 

 Vedr. Dato for The Challenge 2017 

 Namsfogden Gjennomføring Gjeldsordning 

 Faktura for «e-postsikkerhet» i 24 mnd. for 11 brukere 

gjelder perioden 22/9-16 – 22/9-18. 

 FK, referat nr. 8 og 9 

 NKK, vedr dato for utdeling av Årets Brukshund på 

Dogs4All Lørdag 19/11-16 ca kl. 15.00 – 15.30  

 NKK, Bekreftelse på mottatt forslag til HS oppnevnte 

komiteer 2017 

 NKK, Bekreftelse på Trinn I instruktørkurs og Trinn II 

Bruks instruktørkurs 

 Spørsmål vedr Trinn I instruktørkurs, videresendt til 

Østlies Hundesenter 

 NKK, korrektur på Terminlisten 2017/18 

 Vedr. TV program om hund 

 Faktura for NoM 

 Best Western Hotel, presiseringer av avtale 

 NKK, Terminlisten 2017 (korrekturlest ok) 

 

 

 

10.16.03 Post ut 

 Studieforbundet, søknad om tilskudd for Trinn I 

kurset 

 Thon Hotel Triaden, bokning av rom 

stevenelederkurs 

 Faktura til resp. Klubber for deltakerne på 

stevnelederkurset 

 Sendt bestilling av «vask av e-post» for domene 

Norsk Brukshundsport.no 

 NM tidsplaner, NM planlegging 

 Purring på tilbakemelding vedr forslag på revidert 

regelverk Kåringsprøver og forslag på reviderte 

regler for dommerutdannelsen 

 Bestilling av rom til Forbundstinget 

 Tidspunkt for The Challenge 2017 

 Annonse på Trinn I instruktørkurs og Trinn II 

Bruks instruktørkurs 

 Spørsmål om faktura vedr. NoM 

 Purring søknad om avholdelse av Instruktørkurs 
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 Endelig utkast til «Regler for Kåringsprøver» 

versjon 15.1.4. Samt sammenstilling av de viktigste 

endringene 

 Undertegnet Leiekontrakt av lokale for uke 28-2017 

på Sølen 

 Vedr kandidater til HS oppnevnte komiteer 2017 

 Vedr Reviderte Regler for Bruksdommere purrer på 

utsending på høring. 

 TV program om hund 

 Vedr. feil i resultater 
10.16.04 Forsvarshundkomiteen 

 Intet nytt. 

  

10.16.05 Fagkomiteen 

 Referat nr. 8 og 9 er mottatt 

 Revidert Kåringsprøve er fremdeles ikke sendt til 

Sportshundkomiteen.  

 «Forslag til reviderte regler for brukshund dommere» er 

bekreftet mottatt 26/7-2016 hos NKK. Det er enda ikke 

sendt ut på høring. 

 

  

10.16.06 NM 2017 Gudbrandsdal HK Dato 11-13 august 2017 

 Stevnet er meld inn til NKKs Terminliste 

 Dommere bør utses, frist for forslag fra klubben 1/12-16 

 Styret går igjennom forslag til dommere på neste møte 

6/12. 

 Intet nytt vedr NM 2018 

  

10.16.07 NoM 15-18. september 2016 

 Referat fra evaluering i Nannestad og Omegn HK er 

mottatt 

 Det ble besluttet at vi skal lage en NoM instruks for 

teknisk arrangørklubb på lik linje som NM instruksen. 

Det skal også lages dommerskjemaer som skal være til 

NoM.  

  

10.16.08 The Challenge 2017 

  Intet nytt. Det skal avholdes et møte på lørdag den 

12/11-16. 

  

10.16.09 Regnskap 

 Resultat pr. oktober ble gjennomgått  

 Avtalen om vask av e-post viser seg å være en bra 

investering. Mye mindre spam 

 Vi sjekker med alle medlemsklubber, hvor og hvordan 

de ønsker å få fakturaer 

  

10.16.10 . NBF Butikken 

 Fungerer bra 

 

  

10.16.11  Kurs 2016  

 Stevnelederkurset er avholdt. Mye bra tilbakemeldinger  

  

10.16.12  Hjemmeside – webmaster  

 Forslag om nyhetsbrev, følges opp 

 Oppgradering av hjemmesiden, følges opp 

 Resultatservicen fungerer meget bra. Tabellen for 2017 

er klar. Resultatene blir oppdatert meget raskt. 

  

10.16.13 Kurs 2017 

 Evjekurset:  28/6 – 2/7-17 (uke 26). 

 Kursleder/instruktører/overnatting/mat OK 

 Budsjett blir satt opp 

 Annonse bør være klar beg. januar 2017 
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 Det skal lages en instruks/avtale for Kursleder 

Evje. 

 Sølenkurset: 

 Instruktører formelt ikke forespurt 

 Det er avholdt et møte med FK, kursleder og 

styreleder vedr. dommerkurset 

 Leie av lokal for dommerkurset er avklart 

 Dommer/sporleggere/funksjonærer til 

sporstevnet er diskutert 

 Annonse er under opparbeidelse 

 Instruktørkurs Trinn I med oppstart 25.november 2016 

og Trinn II bruks med oppstart 2. mars 2017.  

 Stevnelederkurs for 2017, tas opp på neste styremøte. 

10.16.14 Sportshundkomiteen 

 Det er meldt inn til NKK forslag til kandidat  

 NBFs representant sitter denne perioden med 

stemmerett. RIKs representant har møte og talerett 

  

10.16.15 Brukshund konf./Forbundstinget 25-26. februar 2017 

 Avtale er gjort med Best Western Hotell. 

 Møtedato til Tinget skal kunngjøres innen siste nov. 

2016 

 Det ble gjennomgått hvilke som står på valg, det skal 

sendes info til valgkomiteen. 

 Det blir sendt info til medlemsklubbene om valget med 

oppfordring om forslag til kandidater. Frist for forslag 

14/12-16. 

 Frist for valgkomiteen 31/12-16 

 Tema til Brukshund konferansen ble gjennomgått  

 Det planlegges et møte med NKK vedr. DogWebArra,  

  

10.16.16 Annet 

 Vi ser på konsekvensen av at NKK legger ned felles mail 

e.-post adresser fra og med 1/12-16 

 Det planlegges et fysisk arbeidsmøte planlegging for 

Brukskonferansen  

Papirer skal være klar å publiseres på hjemmesiden 

innen 28/1-17.  

  

 Møtet ble avsluttet kl. 23.00 

Neste møte Tirsdag 6. desember kl. 20.00. 

  

Braskereidfoss 14.11.2016 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær NBF 


