
UTDRAG FRA PROTOKOLL 
                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Radisson SAS Airport 
Hotel 

Tid: Mandag 01-12-2008 Styremøte nr: 11 

Deltagere fra styret: Fredrik Hansen, Roy Eftedal, Bjørnar Strand, og Elisabeth Østbakken 
Forfall: Cecilie Stensbro, Tore Bergersen, Erik H. Østbakken 
Referent:  

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

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
11.08.01 Godkjenning av protokoller 

• Protokoll nr. 10, godkjent. 
• Utdrag av protokoll nr. 10 godkjent 

 
 
 
 

11.08.02 Post in 
• Brev fra Stovner HK vedr. forslag på nye regler, som skal tas opp på 

Forbundstinget. Forslagene ble gjennomgått av styret, saken blir satt på 
dagsorden til Forbundstinget. 

• Mail fra Karianne Franck vedr. NOX registret med spørsmål om hun kan 
starte med blandingshund i NBF prøver. Det avventes endelig svar fra NKK 
og fagkomiteen vedr. dette spørsmålet. 
 

 

11.08.03 Post ut 
• Ikke noe utgående post. 

 

11.08.04 NOM 2009 
• NOM 2009 vil bli avholdt i Borgo Finland 18-20 september. 

 

11.08.05 NM 2008  
• Voss HK har sagt ja som teknisk arrangør for NM 2009. Det vil blir avholdt 

dato 21-23 august 2009. Det er på forslag at Salten BHK skal ta det tekniske 
arrangementet for NM 2010, vi venter kun på styremøte i Salten med formell 
godkjenning. 
 

 

11.08.06 Rekruttlaget 2009 
• Styret venter på forslag på revidert opplegg 
 

 

11.08.07 Kurser 2009  
•  Alle instruktørene er snart på plass det mangler endelig klart beskjed fra 2 

stk. 
• Nord Norge kurset blir purret.  
• Kursene bør annonseres på nettet før det kommer i Hundesport. Prisene ble 

diskutert og det blir vurdert om vi skal ha en liten prishøyning grunnet varsel 
om prishøyninger fra utleier av overnatting. Det skal også tas beslutning om 
Evje-kurset skal forlenges til en hel uke.  

 

11.08.08 Infofolder 2009 
• Annonsesalget går litt tregt, det kom frem noen flere forslag på styremøtet 

som sjekkes opp. Det ble tatt opp at bildekvaliteten på æresmedlemmene 
ikke var bra nok. Ansvarlig for trykking blir kontaktet for å sjekke riktig 
oppløsning som kreves og prøver å få nye bilder. 

 

11.08.09 Årets utfordring 
• Det blir satt opp forlag til styret på regler. 
• Har fått en del priser på hytter, det gjenstår å regne sammen alt for å få frem 

totalkostnaden for arrangementet. 

 

11.08.10 Samarbeidspartner  
• Vi har fått avslag på samarbeide med Handler’s. Har vært i kontakt med G-

sport og Wistex, de er ikke heller interessert.  
• Prøver å få et sponsoravtale med XXL 
• Norrøna og Bergans vil også bli forespurt 

 

11.08.11 Møte med NKK- Agility- LP 
• Har ikke hørt noe. Heller ikke fått noen respons på brevet som ble sendt til 

NKK. 

 

11.08.12 Forbundstinget – møte og sted  



UTDRAG FRA PROTOKOLL 
                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

• Forbundstinget blir avholdt lørdag 28. februar 2009. Sted og agenda kommer 
senere 

• Klubbmøtet blir avholdt den 1. mars 2009. Sted og agenda kommer senere. 
• Det må legges ut på nettsiden dato og sted for Forbundstinget. Forslag på 

endring av lover skal også legges ut på nettet. 
11.08.13 Stand i Vikingskipet, Hamar 

• Det ble rapportert at det var meget stor interesse. Mange var innom stand og 
fikk med Infofolder samt mange spørsmål. 

• Det ble solgt noe utstyr, men det var ikke store salget, mulig feil sortiment. 
• Det ble lagt forslag på at vi skal utse en eller to som tar ansvar for stand og 

lager materiell som skal vises, evt. Film/video 
Ved neste års Vinnerutstilling 

 

11.08.14 Lillestrøm 2009 
• Det er endelig bestemt at Norsk Vinnerutstilling blir flyttet fra Vikingskipet 

til Lillestrøm. Vi må i god tid booke standplass til neste år i Lillestrøm. 

 

11.08.15 Økonomi 
• Det ble informert om resultatene for kursene, samt beholding på konti. 
• Det ble også informert om at det er kjøpt inn et regnskapsprogram som gjør 

at vi kan ta hele regnskapsavslutningen selv. Det ble godkjent at NBF betaler 
service- avgift på programmet. 

• Det ble rapportert resultatet fra NOM som viste negativt resultat. Men det er 
noen av kostnadene som skal faktureres videre. Det kommer endelig resultat  
til neste styremøte. 

 

 

11.08.16 Eventuelt  
• Det ble informert om fremdriften for stevnelederkurset i Fredrikstad. Det blir 

endelig avgjort hvem som skal være instruktør i løpet av neste uke. 
Møtet ble avsluttet kl. 21.45. Nytt møte ble ikke avklart. 

 

 
 
Braskereidfoss 02.12.2008 
 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


