UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 10.11.2009.
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Fredrik Hansen, Roy Eftedal Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken,
Deltagere fra styret:
Kristoffer Modell, Mette Madsen Falck
Tore Bergersen
Forfall:
Styret, klubbene, NBF’s
Referent:
Distribueres til:
Elisabeth Østbakken
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Tidsfrist
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
• Protokoll nr. 10.09 og utdrag protokoll nr. 10.09 ble godkjent.
Post inn:
• NKK vedr søknadsfrister for Kongepokalen og NKK’s pokal
• NKK vedr godkjent prøve NM
Post Ut
• Til Salten BHK vedr deltakelse av Forsvarshund på NM 2010
NM 2010
• Styret har vært i kontakt med Salten BHK vedr dommeruttak. Det ble stemt
og vedtatt at styret i fremtiden tar ut dommere og at NBF dekker reiseoppgjør
for dommere til NM. Arr. Klubb dekker kost, logi og dommergodtgjørelse.
• Dommerlister blir distribuert til styremedlemmene.
NOM 2010
•
Blir avholdt i Danmark Skanderborg, Det blir sjekket endelig dato samt ca
pris på arrangementet sist gang det ble avholdt i Danmark, regner med lavere
kostn. enn i Norge og Finland
• Det blir lag i Spor, Rundering, Forsvarshund og IPO
Kurser
• Det er avklart med ansvarlig for Evjekurset 2010. Kurset blir avholdt i uke
23 eller 24. Det skjekkes endelig uke og melder fra til ansvarlig for Nord
Norge kurset for å unngå dobbelboking.
• Det er ikke avklart med ansvarlige for Sølenkurset 2010. Det er kommet
forslag på to stk. De blir kontaktet og forespurt.
• Det bør holdes tettere kontakt med kursansvarlige vedr valg av instruktører.
Rekruttlaget
• Siste samling blir i Drammen den 13-15/11-09.
• Det er gitt i oppgave at noen fra Rekruttlaget skriver noen ord som kan settes
inn i Hundesport med bilder.
• Det blir satt ut på nettsiden og sendt brev til klubbene med info om
rekruttlaget 2010. Påmeldingsfrist 21/2-10.
• Styret jobber med å få fatt i 2 instruktører. Det skal være 4 samlinger inkl.
Sølen uken. Samlingsdatoene bør være fastsatt før kurset, helst før infoen går
ut til klubbene. Det bør være maks 6 stk. deltaker pr. lag og instruktør
Webbmaster
• Det jobbes med å oppdatere en ny hjemmeside som er mer brukervennlig
med tanke på fremtidig bytte av webmaster.
Infofolder 2010
• Annonsesalget skal være klart i uke 48.
• Det skal sendes ut fakturaer og et eksemplar til hver annonsør rett etter at
infofolderen er trykket.
• Styret samler inn og sammenstiller øvrig stoff til infofolderen. Info om
brukssporten skal være den samme. Referat og bilder fra kursene bør være
med samt noe fra Rekruttlaget. The Challenge skal også være med. Samme
forside kan brukes.
• Prisene som står i annonsen om butikken NBF bør sløyfes, oppdatert priser
ligger på nettet som det blir vist til i annonsen.
Samarbeidspartner
•
En forleverandør er forespurt og skulle komme tilbake med svar, Det blir
purret på svar.
• Det ble tatt opp at hvis noen dekker kostnad for drakter til Nordisk 2010, og

UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
fortsatt sponser oss i 2011 så skal vi bruke de samme draktene begge årene
og bare supplere til de nye deltakerne for hvert år.
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•
Økonomi
• Det ble redegjort for saldo på de forskjellige konti. Og informert om at det er
kun en ubetalt regning.
• Rapportskjemaene for 2010 (klubbkontingenten) blir sendt til alle klubber i
løpet av november.
Stand på Lillestrøm Dog4All 28.-29.
• Det er bestilt utstyr og strøm. Vi får tilsendt 10 stk. invitasjonskort og 4 stk
utstiller kort.
• Navn på de fra Rekruttlaget som skulle være med på stand blir oversendt
samt hvilken dag de kommer.
• Opprigging starter fredag fra kl 09.00- 21.00
• Utstillingen er åpen lørdag og søndag kl 07.30-18.00
• Nedrigging søndag kl. 18.00-22.00
Møte med NKk-Agility.Lydighet
• Det er kommet mail fra NKK med forespørsel om agenda for møtet. Forlag
til agenda blir sendt denne uken.
Høringsbrev fra NKK
• Det er sendt et høringsbrev fra NKK til alle klubber, men ikke sendt til NBF
vedr. forslag på at Dommere ikke skal kunne dømme nære
familiemedlemmer og eget oppdrett. Styret svarer på dette med motforslag
samt stiller spørsmålet hvorfor dette ikke er sendt til NBF da det er noe som
angår NBF i stor grad.
Forbundstinget 2010
• Det skal sendes ut invitasjon til klubbene samt legges ut info på nettsiden.
• Styret begynner å jobbe med papirene til tinget. Det ble besluttet at vi tar et
ekstra møte med gjennomgang av alle papirer til tinget. Telefonmøte dato 24.
November kl. 20.00
Annet The Challenge
• Det ble tatt opp at vi bør ha et oppsummeringsmøte vedr. The Challenge og
begynne med planlegging neste år.
• Det er reservert på Sølen den 3-5 september.
• Det ble informert at det ble et underskudd i regnskapet til stevnet. En kostnad
som vi ikke hadde regnet med var at vi måtte betale for å få plukket ned
merkebånd i skogen grunnet at sporene ble avlyst grunnet snø.
Møtet ble avsluttet kl 23.30
Neste møte 15 desember. 2009 OBS ny tid kl. 20.00

Braskereidfoss 13.11.2009
Elisabeth Østbakken
Sekretær

