UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 07.12 2010
13
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Bjørnar Strand, Elisabeth Østbakken, Erik H. Østbakken , Kristoffer Modell,
Deltagere fra styret:
Vigdis Knutsdotter Stifjell, Mette Madsen Falck
Per Arne Bakke
Forfall:
Styret, klubbene, NBF’s
Referent:
Distribueres til:
Elisabeth Østbakken
komiteer
Sak
13.10.01
13.10.02

13.10.03
13.10.04

13.10.05

13.10.06

13.10.07

13.10.08

13.10.09

13.10.10

13.10.11
13.10.12

Tidsfrist
Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll
 Protokoll og utdrag protokoll nr 12 godkjent.
Post inn
 Søknad om Kongepokal og NKK’s pokal
 Vedr. godkjenning til å sette ut logoer på NBF’s side
 Vedr Infofolder og Æresmedlemmer
Post ut
 Sendt søknad til NKK om Kongepokalen og NKK’s pokal
Kurser 2010 Evje uke 24 og Sølen uke 28
 Det er blitt ny kursledelse på Evje kurset. Det er tilsendt info vedr oppgaver
for kursledelsen. Nå mangler det info om kursledelse og instruktører for å
sette ut på nettet.
 Kostnaden for kursledelse og instruktørene blir forandret.
 Kursprisen for både Evje og Sølen er forandret.
 Instruktører på Evje kurset er OK. På Sølenkurset mangler vi to, det er
forespurt og vi avventer svar.
 Det blir annonsert i Hundesport og Redningshunden. Annonsen blir ferdig før
nyttår.
NM 2011
 Leder i arrangør klubben blir kontaktet og purret på formell søknad som
arrangørklubb, samt info om klubben som skal settets på nettsiden. Klubben
bør også lage info på sin hjemmeside.

NOM 17-19 september 2010
 Det ligger info på SBK’s hjemmeside (SBK.nu) Vår side blir oppdatert
The Challenge 2 -3 september 2011
 Vi har forespurt en som kan være sporansvarlig. Venter på svar. Alternativ
sporansvarlig er valgt, men blir ikke forespurt før den første har svart.
Dogs4All 27-28 november 2010
 Vi fikk en meget dårlig standplass lengst nede i et hjørne som også manglet
bra lys. Det blir sendt klage med ønske om redusert pris
 Det ble solgt utstyr på stand samt at det ble delt ut mange Info foldere
 Årets Brukshund ble delt ut ved finaleringen til NKK.
Infofolder 2011

Det mangler referat fra Sølenkurset. Det lages en selgende artikkel om
kursene, samt at annonsen for kursene skal inn i infofolderen.
 Vi bør også ha med en artikkel fra NM samt en om Årets Brukshund.
 Det ble diskutert innhold i Info folderen
Rekruttlaget 2011
 Instruktører er avklart, det jobbes med å finne ut hvilke helger som
samlingene skal avholdes.
 Det ble besluttet å forandre på deltakerkrav til Rekruttlaget
 Rekrutt informasjonen blir oppdatert og lagt ut på nettet
 Det lages en presentasjon av instruktørene som skal legges på nettsiden
Webbsiden
 Den er ikke oppdatert med historikk.
Forbundstinget 27. februar 2011
 Vi har mottatt pristilbud for middag lørdag kveld. Kostnad for maten bør
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13.10.13
13.10.14
13.10.15

13.10.16

13.10.17

fordeles på deltakerne eller at den lokale klubben dekker maten til
deltakerne.
 Det er ikke kommet noen forslag til tinget.
Brukshundkonferansen 26. februar 2011
 Ikke noe nytt
Økonomi
 Det er ikke noe nytt å rapportere
Regelverk
 Intet nytt. Vi venter på høring. Det ble besluttet at vi skal budsjettere for å
kunne avholde et Stevneleder kurs der vi oppdaterer med det nye Regelverket

Butikken
 Det blir laget en liste over salgbart utstyr som er på lager. Vi har bilder som
kan legge ut på nettet
Annet
 Ikke noe nytt
Møtet ble avsluttet kl. 23.00
Fysisk møte på Gardermoen Søndag 9. januar 2011 ca kl. 10-11.00 kommer
tilbake med eksakt klokkeslett.

Braskereidfoss 12.12.2010
Elisabeth Østbakken
Sekretær

