UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 25.02.2011
02
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Bjørnar Strand, Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken , Kristoffer Modell,
Deltagere fra styret:
Vigdis Knutsdotter Stifjell, Per Arne Bakke
Mette Madsen Falck
Forfall:
Styret, klubbene, NBF’s
Referent:
Distribueres til:
Elisabeth Østbakken
komiteer
Sak
02.11.01

Tidsfrist
Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll
 Protokoll og utdrag protokoll nr 01 godkjent.

02.11.02

Post inn
 Arrangørklubb vedr. formell søknad om å avholde NM og forslag på
dommere

Vedr forslag til regelverk

02.11.03

Post ut
 Purring på godkjenning vedr. korrigering av NBFs Lover

Svar innsendt forslag til regelverket
Kurser 2010 Evje uke 24 og Sølen uke 28
 Kursinstruksen er nesten ferdig. Disse ble gjennomgått og korrigert.
 Det ble laget presentasjon av kursinstruksene som blir presentert på
brukskonferansen
 Vi har fått instruktør på Sølen som tar laget med Lydighet/Felt
 Det er pr. i dag 25 påmeldte på Sølen og 20 stk. på Evje
NM 2011
 NM instruksen er ferdig og blir presentert på konferansen.
 Det ble gjennomgått forslag til dommere..
 Vi avventer kommentarer fra Brukshund konferansen vedr pokaler som er
foreslått i NM instruksen.
 Det skal legges til rette for videofilming av NM, arrangør legger til rette for
at dette skal kunne gjøres. Ansvarlige funksjonærer må f å en instruks så de
vet hva som er lov og ikke, filming skal være lov hvis det ikke er til sjenanse
for ekvipasjen.
NOM 17-19 september 2010
 Oppdatering på hjemmesiden, avventer til nye siden er oppe og går.
 Dommere til NOM blir forespurt
Infofolder 2011

Vi mangler en helsideannonse, innspill fra øvrige i styret ønskes.
 De nye i styret gjør klar sin presentasjon med bilde.
 Vi må få med de nye statuttene i info folderen
 Vi skal ikke ha referat fra ting som allerede har skjedd, må prøve å se
framover og selge inn kursene og rekruttlaget
 Husk å få med info om Brukshund konferansen
Rekruttlaget 2011
 Rekrutt instruksene blir ferdigstilt.
Webbsiden
 Hjemmesiden blir oppdatert av ny webmaseter

02.11.04

02.11.05

02.11.06

02.11.07

02.11.08
02.11.09

02.11.10

02.11.11

Forbundstinget 27. februar 2011
 Vi har fått avslag vedr deltakelse på konferansen for å informere om det nye
Regelverket
 Det ble foreslått å slå sammen dommerkonferansen med bruksansvarlige i
klubbene når regelverket kommer ut for felles gjennomgang
Brukshundkonferansen 26. februar 2011
 Agendaen ble gjennomgått og det ble satt tidsplan
 Hjemmesiden til alle medlemsklubbene blir sjekket før konferansen om
kursannonsen og info om rekruttlaget er lagt ut

UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
02.11.12

Butikken
 Blir ikke oppdatert før vi får den nye webbsiden er oppe og går

02.11.13

Annet
 Det jobbes med å fremskaffe en kandidat til Resultatansvarlig
 Det må lages en liste på alle vedtak som blir gjort med dato for å kunne være
oppdatert til enhver tid.
Møtet ble avsluttet kl. 23.45

Braskereidfoss 08.03.2011
Elisabeth Østbakken
Sekretær

