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Tidsfrist
Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll
 Protokoll nr 7 og 8 godkjent
 Utdrag protokoll 7 og 8 godkjent
Post inn

Vedr refusjon om kursavgift på Sølen.
 Fra NKK vedr info om 3 stk. styremedlemmer som har trekket seg
 Vedr skrivfeil på hjemmesiden.
Post ut
 Ingen post ut
Kurser 2010 Evje uke 24 og Sølen uke 28
 Mangler referat fra kursledelsen på Sølen.
 Vedr instruktører Det er booket 3 stk. til Sølen. Kursledelse og instruktører til
Evje blir kontaktet
 Det jobbes med instruksen, har et forslag som styret kan jobbe videre med,
klart til neste styremøte
NM 20–22 august 2010 arrangør Salten BHK oppsummering
 Arrangementet var flott. .Instruksene blir gjennomgått og korrigert.
 Referat ble skrevet av arr. Klubb og er sendt til Hundesport samt noen bilder.
Både referatet og bildene kommer ut på nettsiden til NBF
 Det sendes ut takkebrev til dommerne ved NM.
 Vi har fått svar fra en klubb som ser positivt på å arrangere NM 2011, styret
venter på endelig svar.
NOM 17-19 september 2010
 Det er besluttet hvem som skal representere NBF under arrangementet. Det
blir forespurt arrangørklubb og andre land om det er noen flere som skal ha
hederstegn
 Vi sjekker hvis det er NBF som skal dekke kostnaden for Forsvarshund
Styret bør gå igjennom hvor mye vi skal dekke i fremtiden
 IPO dommer flyr ned på fredag. Det blir sendt mail med info til DK og vedr
transport fra flyplassen
 Det blir sjekket opp om det skal overrekkes et NBF flagg til arr. Klubb
 Det er laget en mappe med all info vedr. reisen og kopi på billetten. Mappen
er sendt til den som har ansvaret med reisedokument. Alle reisende er
informert.
 Det jobbes fortsatt med å få avklart arrangørklubb til NOM 2012
The Challenge 2 -5 september oppsummering
 Arrangementet fungert slik det skulle. Masse bra tilbakemeldinger fra
deltakerne. Det ble delt ut hederstegn til Ole Auten, Jens Moen, Bjarne
Isaksen og Helge Omnes.
 Det er reservert plass på Sølen 2011 samme tidspunkt første helgen i
september
 Vi sender takkebrev til dommerne ved The Challenge.
Dogs4All 27-28 november 2010
 Det er avklart med de som stiller på stand.
 Vedr stand skal det lages et bilde kollasje som er oppdatert. Det blir satt opp
et forslag som blir presentert styret neste møte
 Det blir satt oppet forslag på salgsvarer på stand.
Forbundstinget 2011
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Lover og frister skal legges ut på nettet. Nettsiden blir oppdatert
Det ble besluttet at Forbundstinget skal avholdes søndagen den 27 februar.
Det kom forslag på at vi skal legge inn bankett og opphold i reisefordelingen,
forslaget ble godtatt av styret.
 Plass blir reservert på Forsvarets anlegg både konferanse og overnatting
Brukshundkonferansen 2011
 Alle i styret bør tenke til og komme med forslag på hva som skal tas opp
under konferansen. Mulig gjesteforeleser.
 Det ble besluttet at brukskonferansen skal avholdes før tinget dvs lørdag 26
februar. Dette for å prøve og få flere deltakere.
Økonomi
 Det ble rapportert om saldo på de forskjellige konti.
 Forbereder for utsendelse av kontingentkrav til klubbene er i gang.

Fergebilletten til DK NOM er betalt
 Det skal settes opp et budsjett til The Challenge som skal brukes for å få en
sponsor.
Samarbeidspartner/Sponsor
 Ikke noe nytt.
Regelverk
 Kompetansegruppen reviderer og går igjennom regelverket. Hvis vi ønsker
noen regelendringer må disse sendes til Leder innen 4. oktober.
Annet
 Infofolderen 2011 skal være på agendaen til hvert styremøte fremover. Styret
starter å samle inn sponsorer og annonser samt avklarer med oppsett til trykk
 De annonsører som har annonse i år blir oppringt og forespurt om de er med
også neste år.
 Det kom et ønske om å avholde et fysisk møte, det ble satt til den 26.
november i samband med Dogs4All
Møtet ble avsluttet kl 23.00
Neste styremøte 5. oktober 2010 kl. 21.00

Braskereidfoss 18.09.2010
Elisabeth Østbakken
Sekretær

