UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 15.09.2009
09
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Fredrik Hansen, Roy Eftedal Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken, Mette
Deltagere fra styret:
Madsen Falck, Kristoffer Modell
Tore Bergersen
Forfall:
Styret, klubbene, NBF’s
Referent:
Distribueres til:
Elisabeth Østbakken
komiteer
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09.09.03

09.09.04

Tidsfrist
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
• Protokoll nr. 08.09 og utdrag protokoll nr. 08.09 ble godkjent.
Post inn:
• Klage på bortlodding fra D stevne
• Fra Gjøvik HK spørsmål vedr. medlemskapssøknad
• Fra NKK Bekymringsmelding vedr. årets NM
• Fra deltaker på rekruttlaget klage på arrangementet
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Til Gjøvik HK info om medlemskapssøknad
Til Kristoffer Modell bekreftelse på instruktør i NBF
Til Bjørnar Strand bekreftelse på instruktør i NBF
Til Studieforbundet søknad tilskudd Evje kurs
Til Turid Stavn oversendt Bronsemedaljen fra NM
Til Fredrik Hansen kvittering på betalt reisebillett NOM
Til Gjensidige Nor vedr samarbeidsavtale

Infomappen til NM arrangører skal oppdateres med presisering på at
kommentarer skal skrives på kritikkskjemaene. Det skal presiseres at
regelverket skal følges ekstra nøye dette etter klage på fellesdekken i 2009.
Det skal også noteres at dommerne går igjennom resultatene før endelig
prisutdeling.
Det tas kontakt med Salten HK vedr. oppdatering med egen hjemmeside med
info om klubben
Det gis til Voss HK om at NM mappen blir sendt til styret omg.

Et ekvipasje fra Forsvarshund har meldt avbud, da er det tot 19 stk. som
reiser til Finland.
Alt er avklart med mat og reise
Neste år må budsjettet økes kraftig.
Det skal inn forslag på ytterligere en representant til kompetansegruppen.
Dette tas opp til diskusjon med deltakerne under NOM

Kurser
• Kursansvarlig i styret er ikke til stede, så vi har ikke noen rapport, venter til
neste møte.
• Det er kommet rapport om at Jonny Knutsen planlegger kurs i Nord kommer
tilbake vedr. dette. Styret er enig i at vi burde avholde kurs i Nord også om
det skulle vise seg at vi går litt i minus. Dette for å fremme sporten.
• Rekruttlaget
• Rekruttlaget er komplett bortsett fra en som har lagt in klage og trekket seg.
Denne klagen blir besvart fra styret. Det er fremlagt en rapport fra
kursansvarlige som det skal refereres til i svaret.
• Drammen BHK stiller treningsbane og terreng til disposisjon for rekruttlagets
samling
• Det blir tatt noen bilder og en fra laget skal lage et lite referat fra årets
rekruttlag
• Det ble informert om at noen av deltakeren på rekruttlager kan stille på stand
Lillestrøm.
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Webbmaster
• Mette sjekker hva som skjer med webbsiden. Bjørnar har sendt over
programvare og info
Infofolder 2010
• Det ble informert om at Kjersti har sagt ja til å ta jobben også i år, med
forbehold om at salg på annonser og oppsett blir klart tidlig i vinter.
• Gro Steinarson er kontaktet vedr annonsesalg hun kommer tilbake til styret
med beskjed
Samarbeidspartner
•
Det blir tatt opp med Royal Canin vedr sponsing drakter og rekruttlaget
Økonomi
• Kasserer redegjorde for saldo på de forskjellige konti med kommentar om at
vi venter på støtten fra Studieforbundet vedr Evjekursen, Sølen er allerede
mottatt 18.000,• Det ble også tatt opp problem med at enkelt fakturaer ankommer kasserer
etter at forfall er passert for lengst, det må påses at faktura navn og adresse er
korrekt oppgitt fra bestiller.
• Det skal tas opp nye forhandlinger med Handler om et eventuelt fremtidig
samarbeide.
Stand på Lillestrøm Dog4All 28.-29.
• Fått bekreftelse på standleie 500,• Det er ikke kommet noen spørsmål om utstyr som trengs, slik som bord og
strømuttak. Dette kontrolleres med Lillestrøm
• Det må også ordnes med billetter og park. billetter til funksjonærer
Møte med NKk-Agility.Lydighet
• Det blir et kort møte med Geir Larsen i løpet av reisen til Finland og blir
enige i en agenda
Stevnelederkurs
• Det ble informert om at det kun er 1 deltaker påmeldt foreløpig. Vi avventer
til påmeldingstiden utgår 20/9-09
Årets Utfordring
• Premier 1,2 og 3 er ordnet OK. Det blir bestilt krus 75 stk. med logo, tekst
Jørgen Stiansen’s minne stevne og The Challenge
• Det blir sjekket med DNB og Nordea vedr premier
Dato for neste styremøte
Tirsdag 13. oktober kl 21.00
Møtet ble avsluttet kl 22.30

Braskereidfoss 22.09.2009
Elisabeth Østbakken
Sekretær

