UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 03.08.2010
08
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Bjørnar Strand, Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken Mette Madsen Falck,
Deltagere fra styret:
Per Arne Bakke, Kristoffer Modell, Vigdis Knutsdotter Stifjell
Forfall:
Styret, klubbene, NBF’s
Referent:
Distribueres til:
Elisabeth Østbakken
komiteer
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Tidsfrist
Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll

Protokoll nr 6 godkjent
 Utdrag protokoll 6 godkjent
 Protokoll nr 7 korrigeres protokollene til styret og styremedlemmene
godkjenner via mail.
Post inn

Svar Æresmedlem vedr invitasjon til NM, han kan ikke delta.
 Mail fra NKK Disiplinær saker som også er sendt til alle styremedlemmer
Post ut
 Til NKK vedr kandidater til kompetansegruppen
 Brev til annonsør vedr annonse i Infofolderen
 Vedr bekreftelse på dommeroppdrag NOM
 Til alle Æresmedlemmer invitasjon til NM
 Til Disiplinærutvalget i NBF oversendelse av disiplinærsak
Kurser 2010 Evje uke 24 og Sølen uke 28
 Både Evje og Sølen kurene er avholdt. Styret venter på rapport fra
kursledelsen
 Evalueringsskjema fra begge kurser etterlyses.
 Økonomien for kursene ble gjennomgått.
 Det blir opprettet eget regnskap for kursene for gjennomgang ved neste
styremøte
 Kursledelsen til Sølenkurset 2011 er avklart. De begynner å booke
instruktører for 2011
 Vedr. kurs i Nord Norge blir det kontaktet en mulig person som kan ta på seg
oppdraget som kursledelse. Det blir samtidlig søkt etter instruktører
NM 20–22 august 2010 arrangør Salten BHK
 Premier OK. De blir hentet på fredag denne uken. Det er avtalt med kurer
som kan ta med premiene til Salten HK
 Reisebilletter er oversendt dommerne som flyr opp. Dette er en stor kostnad
Styret må se på alternativ for å kunne dekke denne kostnaden. Er det mulig å
få noen som sponser NM?
 Forslag på neste år (2011) arrangørklubb ble diskutert. Det blir sendt
forespørsel til de aktuelle klubbene
 Det kom forslag på arrangørklubb til 2012 også, forespørsel blir sendt
NOM 17-19 september 2010
 Nordisk komité : Det bør være en fra styret og en som er instruktør eller
dommer. Det blir sendt ut forespørsel til en dommer.
 Vi venter på jakker som kommer i posten
Rekruttlaget 2010
 Det er en samling igjen som blir avholdt i Elverum den 9-10 oktober.
 Vi må se på forslag til instruktører for neste år’s rekruttlag.
 Det ble diskutert mulighet for å få en instruktør som kan avholde noen
kurs/treningssamlinger for rekrutter i Nord Norge. Tas opp på neste
styremøte
 Det blir satt opp eget regnskap og budsjett for kostnader for rekruttlaget i år.
Butikken
 Lagerbeholding blir talt opp for å evnt. sette ut bilder på nettet for å få solgt
ut lageret
Infofolder 2010
 Vi venter på oppdatert liste på hvilke som har fått utdelt infofolder på
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Sølenkurset . Resten blir sendt i posten torsdag denne uken.
The Challenge 02-05 september 2010
 Det er nå 20 stk. påmeldte venter på en påmelding fra Sverige, ligger
muligens i posten styret prøver å få kontakt med vedkommende.
 Det vil bli avholdt et telefonmøte vedr videre fremdrift og planlegging.
 Det er kun en påmeldt fra Politiet og vi tror at grunnen er at Politi NM går 14
dager etter The Challenge. Det kom forslag på at vi til neste år skulle legge
stevnet til våren i stedet grunnet at det er mange andre arrangement på
høsten, både NM og NOM bl. annet. Dette blir vurdert.
 Det blir sendt ut brev til deltakerne med mer info om stevnet.
Økonomi
 Kasserer gjennomgikk saldo på konto, han setter opp et resultatregnskap til
neste gang
Samarbeidspartner /sponsor

Ikke noe nytt
Annet
 Det kom forslag på å lage et startkort som blir lagt på nettsiden. Hvis dette
blir gjort sparer vi ca 5000,- som er trykk og porto for utsendelse. Samt at vi
sparer kasserer/sekretær for mye jobb. Det blir laget et forslag.
 Vedr. brev om karaktertest/MH test, styremedlemmene skal gå igjennom hele
regelverket og skrive ned hva som vi kan tenke oss og forandre i regelverket.
Dette tas siden opp til diskusjon for revurdering og oversendes til
kompetansegruppen.
Møtet ble avsluttet kl. 22.00
Neste møte den 7. september 2010 kl. 20.00

Braskereidfoss 06.08.2010
Elisabeth Østbakken
Sekretær

