
UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Telefonmøte Tid: Tirsdag 26.10.2010 Styremøte nr: 11 

Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken , Kristoffer Modell, 

Vigdis Knutsdotter Stifjell, Mette Madsen Falck 

Forfall: Per Arne Bakke 

Referent:  

Elisabeth Østbakken 

Distribueres til: Styret, klubbene, NBF’s 

komiteer 

    

Sak  Tidsfrist 

11.10.01 Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll 

  Utdrag protokoll 9 godkjent  

 Protokoll og utdrag protokoll nr 10 godkjent.  

 

 

11.10.02  Post inn 

  Vedr ekstraordinært representantskapsmøte NKK.  

 Vedr medlemskap enkeltperson 

 

11.10.03  Post ut 

 Svar v/Grenland HK 

 Vedr forespørsel om kursledelse til Evje 

 Svar vedr medlemskap enkeltperson 

 

11.10.04 Kurser 2010 Evje uke 24 og Sølen uke 28 

 Vi sjekker om plassen for Evje kurset er booket for 2011 

 Det jobbes med kursinstruksen. Punkt opp hvem som har ansvar for hva 

 Referat og bilder skal settes ut på nettet og sendes Hundesport 

 

11.10.05 NM 2011 

 Det er nå avklart med arrangørklubb til NM 2011, datoen flyttes til 13-14.aug  

2011.   

 Søknad til NKK blir sendt innen 31. okt 

 Oppdatert instruks for NM blir oversendt til arrangørklubben 

 Arrangørklubben kommer med forslag på dommere til NBF styret 

 Det blir skrevet et referat fra NM av NBF 

 

11.10.06 NOM 17-19 september 2010 

 Vi har ikke fått info om dato for NOM 2011. Purres og legges ut på nettet 

 

 

 

11.10.07 The Challenge 2 -3 september 2011 

 Datoen for stevnet blir vurdert om det blir fredag-lørdag eller lørdag-søndag.  

 Stevneleder blir forespurt 2011 

 Referat og bilder blir sendt til Hundesport og settes på nettsiden til NBF 

 

11.10.08 Dogs4All 27-28 november 2010 

 Standen blir rigget på fredag. 

 Rom for overnatting blir reservert  

 

 

 

11.10.09 Infofolder 2011 

 Annonsesalget er godt i gang, styret tar dette selv. 

 Det sjekkes hvem som kan ta jobben med oppsett til trykk 

 Det meste av materiellet er ferdig men noe gjenstår  

 

11.10.10 Rekruttlaget 2011 

 Det jobbes med forslag på arrangementet 

 

11.10.11 Webbsiden 

 Ikke noe spesielt 

 

11.10.12  Forbundstinget 27. februar 2011 

 Lokalene er booket samme som i fjor. Overnatting og bespising er OK. 

 Det blir laget en demonstrasjon som kan avholdes i en pause tar ca 20-30 

min. 

 

11.10.13 Brukshundkonferansen 26. februar 2011 

  Det jobbes med å skaffe en foredragsholder 

 Alle i styret oppfordres til å tenke ut Tema til konferansen.  

 

11.10.14 Økonomi 

 Beholding på konto ble gjennomgått 

 Resultatregnskap på kursene, infofolder, The Challenge og rekruttlaget ble 

gjennomgått.  

 



UTDRAG FRA PROTOKOLL 

                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

 Godtgjørelse for instruktører ble gjennomgått 

 Til The Challenge 2011 kom forslag på å lage en enkel katalog med program 

der vi kan selge annonser. Programmet bør lages med kopiering for å spare 

kostnader, så vi kun har kostnader for kopipapir. Dette for å øke inntektene 

11.10.15  Samarbeidspartner 

 Intet nytt 

 

11.10.16 Regelverk 

 Det blir utarbeidet et forslag som sendes styret for gjenomgang 

 

 

11.10.17 Annet 

 Det ble diskutert kostnadsfordelingen ved NOM arrangementet 

 Det skal faktureres ut kostnadene for IPO deltakere 4 stk som deltok ved 

NOM både reise og opphold. Hver enkelt må ta kontakt med fagkomiteen 

RIK for evnt å få dette dekket fra dem. 

 

 Møtet ble avsluttet kl. 22.45 

Neste møte 16. november kl 21.00 

Siste møte før jul blir 7. desember kl. 21.00 

 

 

Braskereidfoss 27.10.2010 

Elisabeth Østbakken 

Sekretær  


