UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 06.12.2016
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken, Ellinor Antonsen, Jostein Aas,
Deltagere fra styret:
Anders Bakken, Kristin Dyrkorn
Johnny Knutsen,
Forfall:
Elisabeth Østbakken
Referent:
Distribueres til:
Sak
11.16.01
11.16.02

11.16.03

Start kl. 20.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
 Protokoll og utdrag protokoll nr. 10 Godkjent.
Post inn
 Vedr Trinn II bruks kurs pris
 Terminlisten 2017/2018
 Vedr. Annonse Instruktørkurs Bruks
 NKK: tilbakemelding etter purring; Forslag til reviderte
regler for bruksprøvedommere er sendt ut på høring.
Høringsfristen er 26.2.2017. Forslag reviderte «Regler
for Kåringsprøver» sendt Sportshundkomiteen for
behandling
 Fagkomiteen referat nr. 10
 Vedr dommerforslag til NM 2017
 Vedr dommeroppdrag ved NoM, betaling
 Viderelevering av faktura til Sør Rogaland
Brukshundklubb
 Invitasjon til hundeutstilling
 Maler for diplomer og NM instruks
 Tilbakemelding vedr fakturaer bespisning NoM 2016

Post ut













11.16.04

11.16.05

Vedr Trinn II bruks kurs pris
Til valgkomiteen, info om hvilke som står på valg
Til alle medlemsklubber, info om valget med
oppfordring om å sende inn forslag på kandidater
Vedr fakturaer bespisning NoM 2016
Tilbakemelding på henvendelse til klubbene vedr.
annonsering instruktørkurs
Henning Hysing gratulasjon i anledning av Årets
Runderingshund 2016 samt invitasjon til middag etter
Brukshundkonferansen
Monica Tegler, gratulasjon i anledning av Årets
sporhund 2016 samt invitasjon til middag etter
Brukshundkonferansen
Liv Lund gratulasjon i anledning av Årets Brukshund
2016 samt invitasjon til middag etter
Brukshundkonferansen
Invitasjon til Julebord
NKK v/ Marianne Njøten purring vedr. «Regler for
Kåringsprøver» som skal sendes til Sportshundkomiteen,
samt «Regler for bruksprøvedommere» ut på høring.
Til Fagkomiteen, Forsvarshundkomiteen, Valgkomiteen
og sekretær, frist for Årsberetningen

Mail ut vedr spørsmål om lokaler / middag
(julebord) 2017

Forsvarshundkomiteen
 Forsvarshundkomiteen jobber med en presentasjon av
Nordisk Trails Styles, prosessen er noe forsinket
Fagkomiteen
 Referat nr. 10 er mottatt

Ansvar
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11.16.06

11.16.07

11.16.08

11.16.09
11.16.10

11.16.11

11.16.12

11.16.13

11.16.14

Det har vært et telefonmøte der FK redegjorde for tanker
vedr. 2017. Dommerkurs og dommersamling prioriteres.
NM 2017 Gudbrandsdal HK Dato 11-13 august 2017
 Det er kommet forslag på noen dommere fra
arrangørklubben. Dette blir behandlet og endelig avgjort
på neste møte som er fysisk
The Challenge 2017
 Det har vært et møte med alle ansvarlige, referat fra
møtet er sendt alle i styret.
 De fleste ansvarlige er avklart.
 Opplæring for ansvarlige og funksjonærer står i fokus og
prioriteres.
Regnskap
 Regnskapet pr. november 2016 ble gjennomgått
 Det er løst 295 stk. startkort i 2016. Det er noen som har
startet men ikke løst startkort det jobbes med saken.
NBF Butikken
 Intet nytt
. Hjemmesiden – webmaster - resultatservice
 Resultatservicen for 2016 er ferdigstillt, 2017 er allerede
i gang og fungerer bra
 Terminlisten skal legges inn på NBF’s side, dette er en
stor jobb som tar litt tid
 «Nyhetsbrev» det finnes en gratisversjon som gir
mulighet for å se hvordan dette fungerer
 Vi har fått et fint tilbud på ekstern oppgradering/
fornyelse av hjemmesiden, styret jobber med saken
Kurs 2017
 Evje: Budsjett er klart. Annonsen er igangsatt, materiell
er oversendt.. Instruktører er avklart OK. Det skal lages
en instruks for kursleder til Evjekurset.
 Dommerkurset blir automatisk annonsert på NKK’s
sider.
 Huske å oppdatere Påmeldingsskjemaene som ligger på
nettet.
 Vi sjekker med Studieforbundet vedr. å lage en kursplan
for både dommerkurset og Stevnelederkurs
 Det lages et budsjett for Stevnelederkurs 2017
Sportshundkomiteen
 .DogWebArra: Vi har hatt et møte vedr DWA. Det er
laget en presentasjon som kan benyttes ved møte med
NKK.
Brukshund konf. /Forbundstinget 25-26 februar 2017
 Tid og sted for Forbundstinget er annonsert på
hjemmesiden.
 Invitasjon til middag etter Brukshundkonferansen er
sendt til de som skal motta prisen «Årets hunder»
 Valgkomiteen er kontaktet vedr hvilke som står på valg i
år.
 Brukshundkonferansen: Det skal lages en invitasjon,
samt en agenda. Dette blir endelig avklart ved neste møte
den 7. januar 2017.
Annet
 Fysisk arbeidsmøte 7. januar 2017, utgangspunktet et
vanlig styremøte, men med hovedvekt på
Brukshundkonferansen og Forbundstinget
 Det er laget et forslag til «tilbud» for de yngre på Sølen
kurset. Dette er sendt til et forsikringsselskap med
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forespørsel om hva vi trenger å ha for type forsikring til
en slik aktivitet.
Møtet ble avsluttet kl. 23.00
Neste møte 7 januar 2017. kl. 10.00.

Braskereidfoss 07.12.2016
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

