UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Onsdag 09.11. 2015
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Bjørnar Strand, Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken,
Deltagere fra styret:
Ellinor Antonsen, Bernt Hinna
Johnny Knutsen, Inger Faugstad
Forfall:
Elisabeth Østbakken Distribueres til:
Referent:
Sak
11.15.01
11.15.02

11.15.03

11.15.04

11.15.05

11.15.06

11.15.07

11.15.08

Start kl. 21.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
• Protokoll og utdrag protokoll nr 10 godkjent
Post inn
• Tilbud om sponse med premie til The Challenge 2016
• NKK, Anerkjent prøve MH test på Sølen
• NKK, Mangler ved prøve
• Vedr. Håndbok for stevneleder
• Faktura for reisekostnader for tracking guttene på Sølen
• Registrering av stevne i DogWebArra
• Stevnelederkurs
• Annonsering om Temakveld
• Vedr. Dommerutdannelse
• Vedr. NM kval liste
• FK, Møtereferat nr 8
• FK, Referat fra instruktørsamlingen
• FK, Fremdriftsplan revidering utdanningsplaner
• FK, Revidering av Mandat
• Vedr. Nettbutikk
Post ut
• Vedr. søknad om avholdelse av Kåringsprøver
• NKK, Mangler ved prøve
• Vedr. registrering av prøver i DogWebArra
• Vedr. Håndbok for Stevneleder
• Vedr. Stevnelederkurs
• Vedr. Klagesak
Forsvarshundkomiteen
•
Det er avholdt et møte den 27. oktober, venter på referat.
• Saker som prioriteres er å få FCI programmet godkjent i
Norge. Forslag på fremgangsmåte.
Fagkomiteen
•
Det er laget forslag på endring i teksten i Mandatet.
Revidert mandat blir sendt styret.
• Det lages et fornyet forslag til Trinn I utdanningsplan
• Styret støtter FK’s forslag for fremdrift vedr. revidering
utdanningsplaner.
• Det blir lagt ut på hjemmesiden referat og bilder fra
instruktørsamlingen
• Det er kommet en bekreftelse fra NKK på at de har mottatt
revidert Regler for Kåringsprøver som skal ut på høring.
Men ikke fått noe svar på når det kan gå ut på høring.
NM 18 – 20. august 2016 Nidaros Brukshundklubb
• NM instruksen er mottatt. Det har vært et møte i NM
komiteen .
• Forslag på dommere blir sendt innen den 1/12-15.
• Premier er avklart
NOM 15-18 september 2016. Nannestad og Omegn HK
• Det er fastsatt dato til uke 37, 15-18. september 2016.
• Forslag til dommere blir avklart i januar 2016
Forbundstinget 21. februar 2016
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•
•
•
•

11.15.09
11.15.10

11.15.11
11.15.12

11.15.13

11.15.14

Priser er avklart. Avtalen med hotellet blir signert
Det blir lagt ut info til klubbene om tid og sted der det også
informeres om boknings ref.nr.
Fysisk styremøte den 9-10. januar 2016
Det blir sendt ut brev til medlemsklubbene vedr. valg til
styret

Brukshundkonferansen 20. februar 2016
• Blir sak til neste møte
Butikken
• Det er kommet forslag på en treningsvest fra Canelana med
NBF’s logo. Styret har godkjent prisen men ønsker å få en
prøvevest tilsendt før endelig avtale tas.
• Det jobbes med et forslag til Nettbutikk
Regnskap
• Regnskap mot Budsjett ble gjennomgått
Kurs 2016
• Det er meldt inn 3 stk. MH tester til Sølen kurset
• Det er planlagt et Trinn II bruksinstruktør kurs som blir
avholdt hos Østlies Hundesenter.
• Det er vanskeligheter å finne sted/overnatting til
Evjekurset, vi utreder hvis det er mulig å finne et
sted/overnatting.
• Det planlegges et Stevnelederkurs også i år.
The Challenge 2016
•
Det planlegges et møte om fremdrift med arrangementet
vedr. sponsorer.
Annet
• Kvalik for NoM ble diskutert grunnet at datoene for
avholdelse av NM blir forandret.
• Det er diskutert kriterier for Årets Brukshund da det er
forskjell i regelverket fra 2014 til 2015.
• Kriterier til årets Brukshund er diskutert samt statuttene
• Det blir laget et utkast på ny layout på hjemmesiden.
• Det kommer mange klager på at DogWebArra ikke blir
oppdatert vedr feil koeffisienter. Det blir sendt skriv til
NKK vedr. saken
Møtet ble avsluttet kl. 24.15
Neste møte 1. desember 2015 kl. 21.00

Braskereidfoss 10.11.2015
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

