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Tidsfrist
Post inn
• Søknad om medlemskap fra Senja Hundeklubb, styret godkjente søknaden.
• Info fra NKK vedr. Norsk Vinnerutstilling Lillestrøm med priser på stand.
Det er to forskjellige priser en for medlemsklubber 500,- for 8 m3. Øvrige får
en pris på 875,-/m2. Det sendes spørsmål til NKK om NBF regnes som
medlemsklubb ?
• Brev fra NKK med bekreftelse på at NBF’s søknad om tildeling av
Kongepokalen / NKKs sølvpokal er godkjent.
• Det er mottatt mail fra Laila Kongerød, Grenland HK, med forespørsel om å
få navn på alle medlemsklubber som deltok på Forbundstinget og
Brukskonferansen. Kongerød ville sende et innlegg til Hundesport.
• Det er mottatt mail fra Heidi Lernæs vedr. Websiden, der hun gir litt info
vedr.alternativ som kan brukes ved evt. å lage en ny webside..

03.09.02

Post Ut:
• Invitasjon til Æresmedlemmene til å overvære Forbundstinget.
• Brev til NKK vedr samarbeidsavtalen, der vi ber om et møte for å revidere
denne.
• Brev til NKK med forslag til medlemmer til Kompetansegrupper
• Brev til NKK vedr. nye regler for en overgang mellom programmene RIK
(RRP og RSP) og NBF. Vi foreslår at hunder som har opprykk til hhv RSP3
eller RRP3 i RIK programmet kan få starte direkte i klasse B i tilsvarende
gruppe i NBF.
• Brev til medlemsklubbene med innkalling til Forbundstinget 2009, samt
Brukskonferanse 2009.
• Brev til NKK med invitasjon til å overvære Forbundstinget 2009.

03.09.03

Godkjenning av protokoller og utdrag protokoller
• Protokoll nr. 1 og 2 samt utdrag protokoll nr. 1 og 2 ble godkjent.

03.09.04

NM

03.09.05

03.09.06

•

NOM
•

Roy Eftedal ble valgt som kontaktperson i NBF. Audun Gudbrandstuen
(kontaktperson i Voss HK) blir informert via brev.

Fredrik Hansen ble valgt som kontaktperson i NBF. Det blir sendt info til
Nordisk komité og til arrangørklubb i Finland.

Kursene Sølen og Evje.
• Det ble informert at annonsen i Hundesport kommer ut i neste nr. mars-09.
Det er også annonsert i Brann- og sikkerhet’s bladet. Vi venter på
tilbakemelding fra Redningshunden vedr. annonsering i deres medlemsblad.
• Det blir annonsert på nettet med info om instruktører.
• Det er laget et påmeldingsskjema til de to kursene disse skal revideres litt før
de blir lagt ut på nettet.
• Det ble besluttet at kasserer følger opp vedr. søknad om penger fra
Studieforbundet for kursene. Dette må gjøres rett etter kursavslutning med
navn på alle deltakere.
• Det ble besluttet at vi skal avholde kurs i Nord Norge neste år. Instruktører
blir kontaktet i høst.
• Det vurderes å avholde langhelgkurser i NBF’s regi der medlemsklubbene er
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samarbeidspartnere. Tanken er at NBF tar frem en liste på alternative plasser
for å avholde kurs. Listen skal inneholde info om pris og datoer som man kan
booke inn et kurs. NBF kan også være behjelpelig med å fremskaffe
instruktører.
03.09.07

Webmaster
• Den nåværende webmasteren har sagt fra at hun ikke kan fortsette i dette
vervet. Styret søker etter ny. Vi har to kandidater som det jobbes med. Det er
svært viktig at det blir en snarlig løsning på dette. Det vurderes også om man
skal bygge opp en helt ny side eller om den eksisterende skal revideres.
• Når siden er oppe og går skal styret ha en infoside som vi oppdaterer en gang
i måneden med info om hva styret har for saker på agendaen.

03.09.08

Rekruttlaget
• Kristoffer blir ansvarlig representant fra NBF. Det ble besluttet at vi
forandrer påmeldingsfristen for 2010 til 1. mars. Det ble besluttet at NBF.s
genser skal brukes til rekruttlaget der vi trykker ekstra tekst på ryggen med
REKRUTTLAGET. Det ble foreslått at vi skal ta med på påmeldingsskjemaet forespørsel om størrelse for å korte ned tiden for levering av
gensere. Tidligere har genserne blitt levert ved siste samling, dette bør skje
helst ved første samling.
• Vi har ikke fått endelig antall påmeldte.

03.09.09

Fremdrift vedr møte med NKK om Lydighet/agility/NBF.
• Det ble diskutert hvem som skal være NBF’s representant ved møtet med
NKK. Vi tar opp denne saken ved neste møte.
Stevnelederkurs
• Det ble informert at kursene måtte utsettes. Det finnes flere utgaver av
kompendiet og styret har ikke fått den sist oppdaterte. Det skal være
forandring på hvem som kan være kursleder også noe forandring på hvem
som kan delta. Det blir informert til de berørte.

03.09.10

03.09.11

Økonomi
• Det ble informert om beholdning på de forskjellige konti. Vi har for januar
og februar mottatt inntektsrenter på kr. 2.925,-.
• Det ble informert om at det i mars måned blir innkjøpt bærbar PC samt en
fargeskriver som sekretær skal disponere. Det er avsatt penger i budsjettet for
dette.
• Det ble informert om at den savnede fakturaen på forsikring var sendt til
Klavestadhaugen. Så hadde denne etter hvert blitt returnert til avsender. NBF
mottok regningen i slutten av januar 2009. Den ble omg betalt.

03.09.12

Styremøter i 1. halvår 2009
• Det ble satt opp tidspunkt for styremøter det første halvår. Det blir i første
omgang telefonmøter. Følgende datoer ble bestemt:
- 31. mars 2009.
Kl. 21.00
- 28. april 2009.
Kl. 21.00
- 26. mai 2009.
Kl. 21.00
- 16. juni 2009.
Kl. 21.00
Avvik fra disse datoer kan forekomme, men vi bør i første omgang prøve å holde
disse.
Møtet ble avsluttet kl. 21.00

Braskereidfoss 07.03.2009
Elisabeth Østbakken
Sekretær

