UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 13.01.2009
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Fredrik Hansen, Roy Eftedal, Bjørnar Strand, Cecilie Stenbro, Elisabeth
Deltagere fra styret:
Østbakken, Erik H. Østbakken
Tore Bergersen
Forfall:
Styret, klubbene, NBF s
Referent:
Distribueres til:
Elisabeth Østbakken
komiteer
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Tidsfrist
Post in
Ikke noe inngående post
Post ut
Utsendelse av Rapport blankett for 2009 til alle medlemsklubber
Godkjenning av protokoller
Protokoll og utdrag av protokoll nr. 11 ble godkjent.
NM 2009
Vedr. annonsering i Hundesport er det blitt nye regler. Må bestille plass i
Hundesport Det er ikke lov å ta med resultater i rapporten dette må vi
annonsere på egen hjemmeside. Infoen fra Hundesport blir sendt til øvrige i
styret. Voss har sendt inn annonse til Hundesport. Vi har ikke fått
tilbakemelding ennå vedr forslag på dommere, det jobbes med saken.
NOM 2009
Ingen info fra Finland foreløpig , venter på info fra arrangør. Så snart som
info kommer blir det lagt ut på hjemmesiden. Styret skal begynne å se på
dommer. Oppdatert dommerliste blir sent til styremedlemmene.
Rekruttlaget 2009
Det må forandres på webbsiden der står det info for 2008.
Det er kommet en mail med ønske om å modifisere inntakskriteriene. Det er
vanskelig å få deltaker nok på rekruttlaget. Styret mener vi må fokusere på
det positive som står i brevet og lage en layout. Sentrale personer i
Hundeklubbene går ut og informerer ved klubbmøter om rekruttlaget. Det
blir laget en power point som legges ut på nettsiden for nedlasting.
Det jobbes med instruktører for 2009
Kurs 2009
Sølen kontaktpersoner, tidspunkt og pris. Budsjett og pris blir satt opp og
sendt til kursansvarlig.
Annonser husk fristene. Det skal også annonseres i NRH (de har lang frist).
Fellesannonsen sjekke fremdriften. Hundesport kommer ut medio mars, må
sjekke manusstopp og plass. Fristen for februar nr er utløpt, det blir sjekket
om vi kan få den inn allerede i februar utgaven, det kan være mulig da hele
annonsen er ferdiglaget av oss.
Instruktører blir presentert på nettsiden.
Det tas kontakt med ansvarlig for Nord og sjekker om det blir noe kurs i
Nord 2009.
Infofolder 2009
Annonsesalget går tregt. NKK ønsker ikke å bruke penger på annonse i ifo
folderen i år. Det kom forslag om å spørre Kela Hundebur v/Leif Antonsen
om annonse, ansvarlig tar kontakt
Det ble etterlyst bilder fra Sølen til bruk i folderen. Det blir kontaktet en fra
rekruttlaget med spørsmål om å skrive et innlegg.
Årets utfordring
Regelverket er ikke helt oppdatert, reglene skal finjusteres. Har ikke regnet
på kostnader for NBF ennå.
Det er mulig å kunne ha ca. 40-50 deltakere på stevnet.
Samarbeidspartner
VI fikk ikke positivt svar fra Norrøna og Bergans grunnet at vi ikke har
medlemslister. Dette er en sak som styret må fortsette å jobbe med.
Møte med NKK- Agility- LP
Det er sendt ut mail fra NKK til medlemsklubbene der de ber om forslag på
personer som skal sitte i kompetansegruppen. Det er ikke kommet noe
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forespørsel til NBF. Det blir sendt inn et forslag fra NBF.
Det blir sendt brev til NKK vedr. samarbeidsavtalen.
Stand på Lillestrøm
Styret var enige i at det må utses en person som er ansvarlig for stand. Få
folk innen sporten som stiller opp og reklamerer for NBF.
Det skal sendes brev til NKK med forespørsel om pris.
Stand står kvar på agendaen frem til vi får svar fra NKK
Økonomi
Det ble redegjort for resultatet som viser et negativt resultat.
Det blir sendt over års resultat og forslag til budsjett til styremedlemmene.
Det ble også redegjort for kursene. Sølen gikk med pluss takket vare midler
som ble bevilget fra Natur og Ungdom. Evje gikk i minus grunnet at det ikke
ble helt avklart hvem som skulle søke om midler, så dette ble ikke gjort.
Styret må sette opp klarere regler for hvem som skal søke om midler i
fremtiden. Nord kursen som ble avlyst gikk i null bortsett fra en 3.e part av
annonsekostnaden for kurene.
Det er ikke kommet noen faktura for forsikring. Det blir sjekket med
forsikringsbolaget.
Det blir spurt om revisor for både 2008 og 2009.
Forbundstinget
Tinget skal holds på Forsvarets Hundeskole
Innkomne forslag blir lagt ut sammen med ting papirene. Det ble kommentert
at disse skulle ligge på lukket side ikke åpent. Styret ble enige i at innkomne
forslag kunne ligge åpent
Forslaget fra NBF s styre på regelendringer ble gjennomgått. Alle punkter fra
1-7 ble godkjent. Punkt nr 6 endring av regelverk øvelse spor klasse A ble
det avstemming på. Det var 6 stk. til stede og det ble 3 som stemte for og 3
for emot. Leder valgte at ikke bruke sin ekstra stemme, grunnet at dette kun
er et forslag som det kommer å bli stemt om på tinget
Medlemsmøtet skal avholdes dagen etter tinget, på samme sted. Det blir
annonsert på nettet med tid og agenda. Styremedlemmene sender inn forslag
på agenda. Så snart dette er på plass blir det lagt ut på nettsiden. Det skal
også sendes en separat invitasjon pr. mail/post til klubbene. Påmelding til
sekretær.
Det ble foreslått at kostnadene for medlemsmøtet skal dekkes av NBF
forbundet. Dette ble godkjent etter å ha gått igjennom prisene som vi fått fra
Forsvarets Hundeskole.
I samband med medlemsmøtet kommer det bli en omvisning på Forsvarets
Hundeskole. Dette blir satt opp på agendaen.
Eventuelt
Det ble etterlyst forslag på instruktør til stevnelederkursen i Fredrikstad. Det
er klart med en som har sagt seg villig å ta den delen som avhandler
papirarbeid. Vi mangler en instruktør som kan ta den øvrige biten. Det skal
være en som har erfaring og har startet i klasse A. Styret kom med forslag på
en kandidat, som blir kontaktet omg. Kursen var opprinnelig planlagt å gå i
slutten av januar men blir nå skjøvet til februar. Ansvarlig i Fredrikstad blir
kontaktet og informert. Det er kommet forespørsel fra Hønefoss Hundeklubb
om å få avholde et stevnelederkurs. Kurset ønskes avhold i klubbhus til
Hønefoss HK. Det blir sendt ut forespørsel til nærliggende klubber om å
delta på kurset. Instruktører er i boks. Planlagt start blir begynnelsen av mars.
Det ble besluttet at vi skal legge ut kompendiet til stevnelederkurset på
nettsiden så alle klubber får samme materiell å jobbe med. Samtidig blir det
enklere å administrere kursene.
Møtet ble avsluttet kl. 24.00 neste møte blir den 27. januar 2009.

Braskereidfoss 17.01.2009
Elisabeth Østbakken
Sekretær

