
UTDRAG FRA PROTOKOLL 
                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Telefonmøte Tid: Onsdag 27.05.2009 Styremøte nr: 06 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen,  Kristoffer Modell, Roy Eftedal  Elisabeth Østbakken, Erik H. 

Østbakken, Tore Bergersen 
Forfall: Mette Madsen Falck 
Referent:  

Elisabeth Østbakken 
Distribueres til: Styret, klubbene, NBF’s 

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
06.09.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll nr. 5.09 og utdrag protokoll nr. 5.09 ble godkjent. 
 
 

06.09.02 Post inn: 
•  Ikke noe innkommet post 

 

06.09.03 Post Ut 
• 2 stk. bekreftelse på godkjent medlemskap til Voss HK og Norsk Dogo 

Canario klubb 

 

06.09.04 NM 
• Det ble rapportert at alt fortløper fint vedr arrangementet. 

Påmeldingsblanketter ligger på nettet 

 

06.09.05 NOM     
• Info vedr NOM kommer fra Finland 1:e uken i juni.  
• Vi har forespurt NKK vedrørende drakter og tilskudd, har ikke fått svar ennå. 
• Venter svar fra IPO vedr. lag til NOM 

 

06.09.06 Kursene Sølen og Evje. 
• Det ble informert om priser for overnatting hos Forsvaret (Steinsjøfeltet, 

Hurdal) til Stevnelederkurset. Hus med 12 sengeplasser koster 800,-/døgn og 
koie med 14 sengeplasser 500,-/døgn. Styret planlegger og sender ut 
invitasjon. 

• Evje fortsatt 3 plasser igjen. 
• Sølen Fullt  
• Vedr. avbokning på Evjekurset er styret enig i at depositum skal betales 

tilbake ved gyldig frafall.. Kassere gir svar og sørger for at det blir 
tilbakebetalt 

 

06.09.07 Rekruttlaget 
• Det er avholdt første helgesamling med rekruttene 11 stk. møtte. Neste møte 

er for sporlaget 20-21 juni, så møtes de på Sølenkurset.  
• Det ble besluttet at det skal trykkes opp egen genser og T.-trøye til 

rekruttlaget som skal være gratis til deltakerne. 

 

06.09.08 Webbmaster 
• Styret tar kontakt  vedr. overtakelsen og opplæring av den nye webmasteren 

 

 
06.09.09 

Butikken 
• Varer til kursene Evje og Sølen. Det skal lages i stand div. bruksvarer som 

kan selges på kursene. 
• Styret har sagt ja til å betale halve beløpet for printer / kopi-maskin for 

ansvarlig til butikken.  

 

06.09.10 Infofolderen 
• Kan hentes fra trykkeriet denne torsdag 28/5-09 eller fredag 29/5-09. 
• Info folderne blir kjørt til Elverum for videre distribusjon. 
• Vi må få denne ut tidligere, forsinkelsen i år beror på at vi måtte få med flere 

annonsører. 

 

06.09.11 Sammarbeidspartner 
•  PRO PLAN og Bente Bergersen er blitt kontaktet, men har ikke fått noen 

endelig avgjørelse. Det ser ut til å være vanskelige tider nå. 

 

06.09.12 Møte med NKK 
• Det er sendt forespørsel til NKK vedr. møtetidspunkt. Vi har ikke fått svar 

ennå. Følges opp og purres til Gregersen som er leder i brukshundavd 

 

06.09.13 Dommerstatus 
• Det skal søkes til NKK, om at de tar denne saken opp ved Hovedstyret, dett i 

ht. mail fra Geir B Larsen.  
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                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

06.09.14 Økonomi 
• Kasserer redegjorde for den økonomiske situasjonen , som er foreløpig 

positiv. 

 

06.09.15 Annet 
• Påmeldingen til stand på dog4All, Lillestrøm er bekreftet OK. Det kommer 

mer info vedr.dette i september. Vi må prøve å finne noen som kan booke 
seg til å stå på stand. Spørre noen A ekvipasjer. Det kom forslag på å skaffe 
frem en film med bruksøvelsene som kan vises på standplassen. 

• Huske på å sende inn forslagene som ble vedtatt på Forbundstinget til 
Kompetansegruppen i NKK. 

• Det ble besluttet at Kristoffer stiller som NBF representant ved Sølen kurset. 
Som NKK representant til Evje kurset ble Mette foreslått.  

• Neste styremøte er satt til 16. juni kl. 21.00 (telefonmøte) 

 

 Møtet ble avsluttet kl. 22.00  
 
Braskereidfoss 04.06.2009 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


