UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Lefdal, Sandvika
Mandag 07.04.2008
03
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Fredrik Hansen, Bjørnar Strand, Roy Eftedal, Tore Bergersen, Erik H. Østbakken
Deltagere fra styret:
Elisabeth Østbakken
Cecilie Stenbro
Forfall:
Styret, klubbene, NBFs
Referent:
Distribueres til:
Elisabeth Østbakken
komiteer
Sak
03.08.01

03.08.02

Tidsfrist
Godkjenning av protokoller og utdrag av protokoller
• Protokoll av 01.03.08 gjennomgått og godkjent
• Utdrag av protokoll av 01.03.08 gjennomgått og godkjent.
• Protokoll fra Forbundstinget 2008 gjennomgått og godkjent
• Utdrag av protokoll fra forbundstinget 2008 gjennomgått og godkjent
*Protokollene sendes til webmaster
Post Inn/ut
• Brev fra NKK vedr. representant fra NKK som deltar på NM arrangement
brukshundprøve NBF.
• Mail fra NKK med bekreftelse på mottatt søknad om midler for
dommerutdannelse.
• Brev fra NKK med beskjed på at NBF ble tildelt NKK pokal.
• Mail fra Godlien Gudbrandsdalens HK vedr. teknisk arrangement innfor
NOM

03.08.03

Ny postboksadresse
Erik informerte vedr. postboksadresse. Det ble besluttet at vi foreløpig omadresserer
den nåværende postboksen til vi har fått en ny adresse.

03.08.04

NBF NM 2008. 22-24.08.2008
Det ble informert fra møte i Grenland HK. De skal holde et sporlegger-kurs før NM.
Vi får fortløpende informasjon om fremdrift og planlegging innfor NM.
Larvik har fremmet forlag om at de kan ha et stevne som de legger til Grenlands
terreng og at Grenlands sporleggere skal være med på sporene for å få litt trening.

03.08.05

Vedr. økonomisk støtte er det informert tidligere fra NBF at vi kan støtte dommernes
reise.
NOM 2008. 19-21.09.2008
• Det skal lages et oppsett til Gudbrandsdalens HK med forslag på
arrangementet for NOM.
• Det ble besluttet å be om et budsjett for arrangementet.
• Det skal kontaktes potensielle sponsorer for landslagsdrakter til NOM
• Premier: NBF stiller med kranser og medaljer.

03.08.06

Referat fra møte med Fagkomiteen.
Det ble informert fra møtet med Fagkomiteen, NKK’s representant meldte forfall..
NBF skal ta initiativ til et møte med det nye styret i NKK etter representantskapsmøtet
er avholdt.

03.08.07

Rekruttlaget
• 5 stk. påmeldt på sporlaget hvorav to er på Nord Norge. 6 stk. påmeldte på
Sør Norge.
• Det mangler en instruktør på runderingslaget, det jobbes med saken.
• Det skal bli bedre oppfølging på hjemmesiden under sesongen med bilder og
info fra alle samlingene.

03.08.08

Brønnøysund registret
Det skal innhentes en firma attest fra Brønnøysund registret.
Stevnelederkurs
Saken blir utsatt til fellesmøte som skal holdes før NM.

03.08.09

UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
03.08.10

Øvrig
•
•
•
•

Det ble redegjort for innbetalte startkort
Status for infofolder. Den er godt i gang med innsamling av materiell.
Pristilbud er innkommet for trykking. Det blir laget et budsjett og annonser
vil bli solgt.
Hjemmesiden skal oppdateres vedr. medlemsklubbene.
Det er innkjøpt en gave til æresmedlem Fredrik Flagstad som ble 60 år i
april.

Braskereidfoss 09.04.2008
Elisabeth Østbakken
Sekretær

