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Styremøte nr:
Bjørnar Strand, Kristoffer Modell, Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken
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Mette Madsen Falck, Per Arne Bakke, Vigdis Knutsdotter Stifjell
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Tidsfrist
Bli kjent runde/forventninger
 Alle presenterte seg selv arbeid, sivilstatus og erfaring med hund.
 Forventninger, hva skal vi gjøre i år:
- Årsplan samt få struktur
- Sporten gjøres mer synlig og attraktiv
- Medlemskapet mer attraktivt
- Få alle grener innen sporten oppe-gående, også Rapport
- Større innvirkning på regelverket
- Bedre samarbeid med NKK (Samarbeidsavtalen)
- Øke aktiviteten
Hovedmål for NBF’s styre
 Etter gjennomgang av alle forventninger fant styret at følgende mål er
viktigst og mest sannsynlig at vi klarer å gjennomføre:
- Årsplan samt få struktur
- Sporten gjøres mer synlig
- Medlemskapet mer attraktivt
- Bedre samarbeid med NKK (Samarbeidsavtalen)
- Øke aktiviteten
Arbeidsoppgaver for styret
 Ukeskurs
 Rekruttlaget
 NM
 NOM
 The Challenge
 Dogs4All
 Samarbeidsavtalen
 Info Folder
 Butikken
 Webbsiden
 Tinget
 Brukshundkonferansen
 Sponsor avtale
 Medlemsfordeler
 Innspill til kasserer før budsjett neste år
Arbeidsfordeling innat i styret
 Arbeidsoppgavene ble fordelt på hver enkelt medlem i styret
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
 Protokoll og utdrag av protokoll nr 1 og 2 ble godkjent. Utdrag av protokoll
blir lagt ut på nettsiden
Post inn
 Fra NKK vedr. representant ved Forbundstinget
 Fra Valgkomiteen vedr deltakelse ved Tinget

Hilsen til Forbundet og takk for invitasjonen til Forbundstinget fra
æresmedlem
 Vedr. regelverket The Challenge
Post Ut
 Til Salten BK videresending av referanse nr. på NM (stevne nr)
NM
 Det blir fremskaffet info om arrangørklubben og får satt det ut på webbsiden
med link til deres webbside
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Det ble satt opp forslag på dommere. Disse blir kontaktet og avklart

Det blir laget mal til brev som skal sendes Fagkomiteen vedr. forespørsel om
å ta ut ekvipasjer, dommer og figuranter til RIK/IPO
Forslag på dommere ble satt opp, disse blir kontaktet og avklart

Rekruttlaget
 Det ble rapport status. Det er for mange påmeldte for å kun ha 2 lag. Styret
ble enig om at vi skal prøve å finne ytterligere en instruktør samt at vi
annonserer at det er noen plasser ledige for å fylle opp til et helt lag. Det blir
tatt kontakt med instruktørene for å høre om de har noe forslag på ytterligere
en instruktør.
Kurser
 Evjekurset er alt klart, venter kun på påmeldinger. Kursledelsen blir
kontaktet for å få oppdatert status.
 Sølen kurset har fått klart med 5 instruktører, venter på å få avklart med den
6.e. Det bør være 6 fulle lag for at økonomien skal gå i pluss. Kursledelsen
blir kontaktet for oppdatering status
 Instruktører som sagt
 Økonomien til kursene må gås igjennom. Det blir laget et budsjett.
 Det er fattet et vedtak på att instruktørene på våre kurs fortrinnsvis skal ha
Trinn II utdanning.
Webbsiden
 Webbsiden skal oppdateres jevnlig med styrets arbeid.
 Det skal lages en mal for hvordan det skal skrives og oppsett så siden ser
enhetlig ut.
 All historikk som lå på den gamle webbsiden er overlevert til webbmaster for
oppdatering.
Info Folder
 Er stort sett ferdig, venter kun på presentasjon av styremedlem . Når den
kommer på plass er det kun korrekturlesing igjen før den går til trykk.
The Challenge
 Det informerte om hvilke som er ansvarlige for de forskjellige oppgavene.
 Annonsen er ferdig og blir distribuert. Den legges ut på webbsiden til NBF
samt at den blir sendt elektronisk til Politi, Forsvaret, NRH, NRO samt alle
Nordiske landene.
 Det ble diskutert et spørsmål om regelendring for runderingen. Det blir sendt
svar med begrunnelse på avgjørelsen.
Samarbeidspartner/sponsor
 Det ble satt opp forslag på hvilke som kan spørres. Disse forslagene blir fulgt
opp av ansvarlig.
 Det presiseres at det må lages plass på webbsiden til NBF for å sette ut logo
på de som sier ja til samarbeide/ sponsring
Annet
 Det skal sendes takkebrev til alle som annonsert i info Folderen.
 Alle i styret sender sin Skype adresse til Leder
 Alle i styret lager hovedpunkter på Årsplan til sine oppgaver.
Møtet ble avsluttet kl. 22.30
Neste møte den 13. april 2010

Braskereidfoss 01.03.2010
Elisabeth Østbakken
Sekretær

