
UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND

Sted: Telefonm0te
Deltagere fra styret:

Forfall:
Referent:

Tid: Tirsdag?. mai 2013 Styremote nr: 05
Vigdis Knutsdotter Stifjell, Svein Franzen, Kristin Rive, Elisabeth 0stbakken
Bjernar Strand og Per Arne Bakke
Anders Navjord
Elisabeth 0stbakken Distribueres til: Styret

Sak

05.13.01

05.13.02

05.13.03

05.13.04

05.13.05

05.13.06

05.13.07

05.13.08

Start kl. 21.00
M0tet starlet med presentasjon av nye styremedlemmer
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll

• Protokoll og utdrag fra styremete 04 godkjent
Post inn:

• NKK , forslag pa dato til m0te med NBF
sam arbe i d sa vtal en

• Purring pa faktura
• Vedr oppgj0r for reise til tinget
• Pamelding til The Challenge.
• Norsk Rottweilerklubb bekreter a ha sendt inn resultat 83-

13001
• Ber om a fa invitasjonen til The Challenge i PDF format
• NKK Invitasjont til Dogs4all 5 ars jubileum 16-17 nov

2013.
• Bekreftet a ha meldte seg pa The Challenge i fjor
• NKK, ny betalingsrutine for aktivitetsavgiften, det vil

komme faktura etter at rapport for stevnet er sendt inn
• Vedr avlyst D spor
• Vedr sporsmal om krav for a bli medlem i NBF
• Sp0rsmal om betalt startkort
• Sp0rsmal om hvor det arrangeres brukshundkurs

Post ut
• Svar vedr. reiseoppgjor tinget
• Svar vedr. pamelding The Challenge
• Bekreftelse pamelding The Challenge
• Svar vedr. avlyst spor stevne
• Svar vedr. medlemskap NBF
• Svar vedr. betaling startkort

NM8-10.august2013
• Fremdriftsplan er oversendt
• Presentasjon av klubben etterlyses
• Premier er under planlegging

NM 16-17. august 2014
• Arrang0rklubb til NM 2014 er avklart.
• DatoforNM2014bl i rden 16-17. august (uke 33)

NOM 13-15. September 2013
• Intet nytt

Kurs 2013 S01en uke 28, 7-14.juli - Kontonr.0539 63 94490
• Bj0rnar Strand ny kursleder.
• Det er 52 stk. pameldte med kun 45 plasser, det jobbes med

en 10sning for a fa med alle.
• Budsjett hvis vi fyller opp kurset skal vi ha et pluss, det tas

forbehold om fullt kurs, det kan komme avbokninger
• Instruktorkursene Trinn I og Trinn 11 bruks med 0stlies

Hundesenter som teknisk arrang0r. Trinn 1 er avsluttet,
Trinn 11 blir avsluttet i uke 28.

Brukskonferanse / Forbundstinget 23-24.februar 2013
• Protokoll fra Forbundstinget er undertegnet og returnert til

NBF og lagt ut pa hjemmesiden.
• Referat fra Brukshundkomf. er ikke helt klart.

Ansvar Tidsfrist



UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND

05.13.09

05.13.10

05.13.11

05.13.12

05.13.13

05.13.14

Butikken
• Mangier sporliner blir bestilt
• Vigdis purrer pa bringkobbel som er bestilt men ikke levert
• Del finnes sporseler pa lager som kan tas med for salg pa

S01enkurset
• Ellers gar butikken meget bra

Hjemmesiden
• Intet nytt detjobbes med saken

Challenge 29-31.august 2013
• Videresending av pameldinger pa mail er kontrollert og

fungerer.
• Vedr annonsering, Vi har annonse pa hjemmesiden samt at

det er sendt pa mail til alle medlemsklubber. Det er ogsa
sendt annonse til Svenske Brukshunden

Regnskap
• Det ble informert om at reisefordelingen er sendt over og

skal sendes ut til klubbene.
Samarbeidsavtale NKK/Samarbeid med KG

• Det er utarbeidet et forslag pa avtale.
• Det vises til m0tereferat med KG og NBF referatet er

sendt til alle styremedlemmer.
• Nytt m0te med NKKersatt til 14. mai 2013

Annet
• Til neste styrem0te skal "FCI Guidelines for International

Nordic Style Trails" sta pa agendaen
• Oversetting av det nye NOM regelverket er i gang mulig at

det er ferdig i neste uke for korrekturlesning
• NM uttaket blir gjennomgatt i 10pet av uke 28 pa S01en.
• Vi planlegger fysisk styrem0te den 8 august i Drammen i

forkant av NM
• Det ble tatt opp en inngaende mail der det bes om at vi

skulle annonsere valper til salgs pa var hjemmeside. Styret
er enig i at dette ikke er noe vi skal gjore.
M0tet ble avsluttet kl. 22.15
Neste m0te 3. juni. 2013, kl. 21.00

Braskereidfoss 11.05.2013
Elisabeth Ostbakken
Sekretcer NBF


