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Tidsfrist
Oppstartmøte med det nye styret etter valg på Tinget
 Leder ønsker å få et fysisk møte med det første. Tid og plass blir avtalt
snarest
NM 2010
 Fremskaffe statusrapport fra tidligere ansvarlig i styret
 Det ble tildelt hvem som skal ha ansvaret i styret for NM Forsvarshund , han
venter beskjed fra Politiet hvor mange som stiller. Det blir frem-skaffet en
fremdriftsplan
Det ble avtalt at før styret avtaler og fastsetter dommere for NM skal vi
sjekke med arrangørklubb hvis de har noen lokale som de ønsker å bruke.
NOM 2010
 Statusrapport vedr. NOM ble fremlagt. Det ble informert om at Finland har
meldt frafall dette år. Det blir sendt kopi på brevet til sekretær.
 Sende forespørsel til fagkomiteen RIK/IPO om å ta ut ekvipasjer, dommer og
figuranter til NOM.
Kurser 2010
 Det blir tatt kontakt med ansvarlig for statusrapport
Rekrutt 2010
 Ansvar i styret tar kontakt med instruktørene om å få en presentasjon med
CV og bilde for å sette på webb siden
Dommer og styrerutiner 2010
 Videre ble det tatt opp dommer til NOM for Forsvarshund. 3 forslag ble
fremlagt. Det blir tatt kontakt med vedkommende og forespurt svarfrist ca en
uke.
 Øvrige dommere NOM, Det blir sendt liste til styremedlemmene på dommere
som har dømt ved tidligere NOM. Neste møte skal vi ha konkrete forslag klar
for gjennomgang
 Det ble gjennomgått hvilke rutiner som vi mener har vært bra og hva som
ikke har vært bra i året som gått. Bra :
- At agendaen er kommet ut på forhånd, kan komme enda tidligere. Ble
enig om å få den ut en uke før møtet.
- Fastsatte møtedatoer for hele året. Dette tas opp på neste møte og
fastsettes for resten av 2010.
Ikke så bra:
- Frister på arbeidsoppgavene mangler, dette blir tatt opp og gitt på neste
styremøte
- Kursplanlegging dårlig, dette må prioriteres ved neste møte
- Dårlig oppfølging til webb master. Webb siden blir satt på agendaen til
hvert styremøte i fremtiden.
- Det ønskes bedre infoflyt mellom styremøtene
Annet
 Vedr. klage på annonse i Infofolderen 2009. Det blir sendt brev med forslag
på erstatting .
 Det blir send påminnelse til medlemsklubbene om at de skal huske på å bruke
vår webb side til å annonsere kurser som avholdes i klubbens regi.
 Det skal tas kontakt med nye medlemsklubber og spørre hva NBF kan gjøre
for å hjelpe med å arrangere stevner.
 Det ble foreslått at styremøter i 2010 skal avholdes første tirsdag i hver
måned. Kl. 20.00. i April blir det den 13/4-10 som gjelder.
Møtet ble avsluttet kl 16.30
Neste møte ble ikke avtalt
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