UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Kløfta
Sted:
Deltagere fra styret:
Forfall:
Referent:

Sak
08.08.01

08.08.02

08.08.03

08.08.04

Post inn
• Rapport vedr. et NM spor som ikke ble godkjent. Styret har lest rapporten og
beklager men det er opp til dommer og overdommer å dømme hvis det skal
bli omspor og det ble ikke lagt inn noen protest. Overdommer har beklaget at
han ikke informerte vedkommende om saken før prisutdelingen.
• Forman har mottatt et spørsmål vedr. beslutningen som ble tatt om hvem som
fikk plassen som reserve ved NOM spor. Styret har gått igjennom saken og
funnet ut at beslutningen var riktig.
• Mail fra Kine Flesjø Martinsen, TAM Norge som har butikker i Oslo,
Fredrikstad og Trondheim der de selger hundeutstyr og ønsker å få noe info
fra oss som hun kan reklamere med. Det ble besluttet at vi sender et antall av
Infofolderen.
Post ut
• Til Norsk rottweilerklubb vedr. tilbakebetaling av startavgift
• Lillehammer BHK vedr godkjent medlemskap
• Til NKK, SBK, DcH og medlemsklubbene melding om ny postadresse til
NBF
• Attest til Mona Seilfaldet vedr. instruktør i 2006
NM

•

NOM
•
•
•
•

08.08.06

08

Tidsfrist
Godkjenning av protokoller og utdrag av protokoller
• Protokoll av 20.08.2008 gjennomgått og godkjent
• Utdrag av protokoll av 20.08.2008gjennomgått og godkjent

•
08.08.05

Mandag 1. sept. .2008
Tid:
Styremøte nr:
Fredrik Hansen, , Bjørnar Strand, Cecilie Stenbro, Tore Bergersen
Erik H. Østbakken og Elisabeth Østbakken
Roy Eftedal
Styret, klubbene, NBF’s
Distribueres til:
Elisabeth Østbakken
komiteer

Styret var enige i at det var et bra arrangement NM 2008 både teknisk og
rammen rundt arrangementet var meget bra. Takkbrev til Grenland HK
sendes.
Det ble gjennomgått alternative klubber som kan arrangere NM 2009.

Det er bestilt rom til hele Norske laget. Det ble informert om at det er inngått
avtale med NKK om at de sponser landslagsdraktene, og at det er søkt om
2.000,-/deltaker til laget fra NKK.
Premier og Laurbærkranser er bestilt.
Det skal purres på at det må legges ut info om NOM på nettsiden til
Gudbrandsdalens HK
Det er bestilt av arrangøren en egen referent og fotograf som skal dekke hele
NOM arrangementet.

•
Kurs 2009
•
•
•
•
•
•

Det bør være en fra styret som er kursansvarlig som da har styrets støtte til å
ta egne avgjørelser. Valget ble Tore Bergersen som styrets kursansvarlig.
De ansvarlige på de forskjellige kursene skal kontaktes snarest..
Hovedansvarlig for hvert kurs skal også være den som er økonomisk
ansvarlig for sitt kurs.
Det settes opp en liste på hva og når ting skal skje i forbindelse med kursene.
Både kursene og infofolderen 2008 er gått i pluss.
Instruktører til kursene må bestilles snarest. Det er kommet meget bra
tilbakemeldinger fra deltakerne på instruktørene som hadde kursene i år.
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Annet
• Wenche Sandtangen blir forespurt om hun kan ta ansvaret for rekruttlaget
også neste år.
• Det skal settes opp en liste med retningslinjer som skal følges vedrørende
rekruttlaget.
• Det kom forslag på at kursene skulle kunne avsluttes med et stevne i fremst
klasse D og C, man kunne også tenke seg å ha i klasse B og A (kan kanskje
vare noen av instruktørene som har lyst å starte også)
• Det ble gjennomgått forslag på hvilke som skal få hederstegn i forbindelse
med NOM. Det ble også nevnt Æresmedlemmer som skal deles ut på
Forbundstinget.
• Det var enighet om at Info folderen for 2009 skal være i trykk senest i mars
måned.
• Det tas kontakt med NKK vedr tidspunkt på møte om samarbeidsavtalen.
• Det er meget lite aktivitet innen RIK og RSP hvilket gjør at muligheten til å
rekruttere flere startende i NBF er til stede. Et forsalg er at NBF skal
arrangere et kjempe stort stevne som legger mest vekt på spor, rundering og
feltsøk med høy startavgift for å kunne gi stor pengepremie. Innbydelse til
dette stevnet skulle også gå ut til de nordiske landene. Det lages ett oppsett
vedr reglement til et slik stevne.

Braskereidfoss 13.09.2008
Elisabeth Østbakken
Sekretær

