
UTDRAG FRA PROTOKOLL 
                                       NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  

Sted:     Telefonmøte Tid: Onsdag 11.06.2008 Styremøte nr: 06 
Deltagere fra styret: Fredrik Hansen, Cecilie Stenbro, Roy Eftedal, Erik H. Østbakken 

Elisabeth Østbakken 
Forfall: Bjørnar Strand 
Referent:  

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

komiteer 
    
Sak  Tidsfrist 
06.08.01 Godkjenning av protokoller og utdrag av protokoller 

• Protokoll av 28.04.08 og 06.05.08 gjennomgått og godkjent 
• Utdrag av protokoll av 28.04.08 og 06.05.08 gjennomgått og godkjent 
• I forbindelse med godkjenningen spør Cecilie om NBF’s sitt syn på sak Pkt. 

4/8/7 vedr. blandningsrasers deltakelser på stevner. NBF har i prinsipp ikke  
noe innvendinger men at det mangler mye som skal på plass før det blir 
mulig å starte. Det må forandres i programmet med hensyn til høyder på 
hinder og vekter på apport gjenstander, Venter på svar fra NKK 

 
 
 
 
 
 

06.08.02 Post inn 
• Brev fra Grenland HK vedr. div. purringer. 
• Brev fra Grenland HK vedr. bekreftelse på boking av møterom i forbindelse 

med NM. Det ble bemerket at vi skal lage et standard brev med tekst for 
bekreftelse av mottatt post som blir sendt ut snarest når vi mottar 
innkommende post 

 

06.08.03 Post ut 
• Brev til NKK vedr møte med LP og Agility  
• Vi har ikke fått skriftlig bekreftelse fra Auden Gudbrandstuen vedr  

representant for NBF i Nordisk komité, Dette blir etterlyst. 

 

06.08.04 NM 
• Vi kontakter Laila, Grenland HK og etterlyser budsjett og referat vedr. 

fremdrift 
 

 

06.08.05 NOM 
• Det er ikke kommet noe mer info fra Gudbrandsdalens HK, Det vil bli avtalt   

et møte med klubben, etterlyser også budsjett. 
• Dommere er OK, det som ikke er bekreftet er dommer for Forsvarshund. 
• Invitasjon til alle deltakerland 
• Bestilling av medaljer er i orden 

 

06.08.06 Kursene sølen og Evje 
• Tilbakemeldinger fra deltakere på Evje kurset er positive, mange fornøyde 

som ønsker å melde seg på til neste år. Vi skal prøve å få til samme opplegg 
til neste år og med samme dato. 

• Det skal lages en kursmappe med evaluerings skjemaer til neste gang 
• Kursansvarlige sender regning til NBF 
• Vedr. Sølen, Bjørnar er ansvarlig og har full kontroll. 
• Kurslederne har søkt Studieforbundet om midler. 

 

06.08.07 Samarbeidsmøte med Agility, LP og NBF 
• Det ble informert litt fra møtet og handlingsforløpet. Skal lage et brev til 

NKK vedr. invitasjon til et møte mellom alle instanser, sender også over 
utdrag av protokoll ført ved dette møtet til NKK med kopi til Geir B. Larsen 
og Espen Engh 

• Telefonlinjen ble brutt kl. 21.45 og alle sammen datt ut, Det ble avtalt på 
mobil tlf. at vi skulle prøve igjen neste uke for å ta opp de 4 punkter som sto 
igjen på agendaen. 

 

 
Braskereidfoss 16.06.2008 
 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær  


