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Tidsfrist
Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll
 Protokoll og utdrag protokoll nr 11 godkjent.
Post inn
 NKK ekstra ordinært representantskapsmøte
 ParaLab vedr dyrevelferd, parasitter
 NKK saksliste, saksdokument til ekstra ordinært representantskapsmøte
Post ut
 Til arrangørklubb vedr NM 2011
 Nasjonal biblioteket vedr tilsendt Info foldere 2005, 2006, 2008, 2009 og
2010
 Studieforbundet Natur og Miljø vedr dokumentasjon for kurs

Vedr takkebrev for sponsing til The Challenge
 Takkebrev til alle dommere på NM, NOM og The Challenge
Kurser 2010 Evje uke 24 og Sølen uke 28
 Evjekurset blir avholdt uke 25 dato 22-26 juni 2011. Instruktører er OK disse
blir presentert på nettet etter hvert.
 Vedr. kursledelse Evje har de samme som i fjor sagt ja. Budsjettet blir ikke
godkjent av styret da det mangler annonsekostnader.
 Prisene på opphold og mat på Evje må gås igjennom. Denne saken blir
behandlet litt senere.
 Det blir annonsert for begge kursene i Hundesport og Redningshunden.
Annonsen er under utarbeidelse.
 Det arbeides med Instruktører til Sølenkurset.
NM 2011
 Søknad vedr NM er sendt NKK og det er kommet korrektur fra NKK som er
OK.
 Vi venter skriftlig bekreftelse fra arrangørklubben og på forslag på dommere
NOM 17-19 september 2010
 Det er kommet mange gode tilbakemeldinger på jakkene som ble brukt for
det norske laget.
 Det er ikke skjedd noe mer foreløpig som vedr NOM
The Challenge 2 -3 september 2011
 Stevneleder for 2011 er avklart
 To dommere er avklart og vi venter svar fra en tredje.
 Det vil bli avholdt et møte før jul i år.
 Datoen for stevnet ligger på nettsiden
 Det vil også i år bli brukt GPS til sporene med sender som blir festet til
ekvipasjene.
Dogs4All 27-28 november 2010

Stand nr E01-40 Det ble bestilt standplass 4x2 m men vi har blitt tildelt og
bekrefter 3x7 m, vi betaler for 4x2.
 Det er avklart og avtalt med standpersonell og hvem som rigger stand.
 Det er ordnet med bilder som blir sendt ned neste uke.
 Det vil bli salg av gensere, tungapport, metall apport, bringkoppel, sporline
samt koppel.
Infofolder 2011

Annonsesalget fremskrider.
 Det jobbes med innehold
 Det er avklart med den som lager infofolderen samt annonsene til kursene og
The Challenge.
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Rekruttlaget 2011
 Det er laget et kortfattet forslag vedr nytt oppsett for rekruttlaget. Man
fortsetter å jobbe frem et ferdig oppsett
Webbsiden
 Siden må oppdateres med historikk. Statutter for premier skal også
oppdateres.

Årets Brukshund og Årets spor samt runderings-hund blir oppdatert.
Resultatlisten til Zantos statuetten blir også oppdatert. Premien blir utdelt på
Dogs4All.
Forbundstinget 27. februar 2011
 Invitasjon bør være klar til uke 1-2 2011
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Brukshundkonferansen 26. februar 2011
 Det er kommet noen forslag på tema for konferansen.
 Vi venter på priser for middag.
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Økonomi
 Det ble rapport saldo og bevegelser på konto ble gjennomgått.
 Budsjett for The Challenge blir laget etter at møtet har vært.
 Budsjett for Rekruttlaget blir laget.
 Kostnadene for overnatting og mat til Forbundstinget /Bruks-hundkoferansen
ble gjennomgått.
Regelverk
 Forslagene til nytt regelverk ble gjennomgått.
 Regelverket blir revidert i første halvdel av 2011 og sendt ut til høring. Nytt
regelverk blir gjeldende fra 01.01.2012.
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Annet
 Det er laget en liste over Hederstegn og opprykksmedaljer. Brukshunden må
bestilles.
 Diplomer Årets Runderingshund og Årets Sporhund ble gjennomgått
 Vi ser litt nærmere på om startkortet skal legges ut på nettet.
Møtet ble avsluttet kl. 23.00
Neste møte 7. desember kl 21.00

Braskereidfoss 26.11.2010
Elisabeth Østbakken
Sekretær

