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Distribueres til:
Elisabeth Østbakken
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Tidsfrist

Post inn
• Brev fra NKK vedr. tettere samarbeid mellom lydighet, agility og
brukshundsporten.
• Mail fra NKK der kopi av handlingsplanen 2008-2010 er vedlagt. Det skal
utarbeides en ny plan for 2009-2011 og de ber om innspill og forslag til den
nye handlingsplanen.
• Mail fra Flateby Hundeklubb vedr. søknad om medlemskap.
Mail fra Beate Aurstad vedr. klage på at det ikke er satt ut bilde på Britt og
Atom`e på NBF nettside.
Post ut
Infofolder er blitt sendt til TAM, Fredrikstad.
NM 2009
• Det er tatt kontakt med Voss HK og forespurt om de kan arrangere NM
2009. De skal ta saken opp i styret og kommer med formelt svar etter
styremøtet. Salten BK har spurt om de kan få avholde NM i 2010 da de har
jubileumsår i 2010. Vi venter på en formell søknad.
Det ble besluttet at det skal stå i neste års info til NM at det vil bli lagt mer
vekt på poengsummen til spesialøvelsene for uttak til NOM.
NOM 2008
• Arrangementet var i stort sett bra med flott plass og fint terreng. Boende var
meget flott, helheten var bra. Det er sendt takkebrev til klubben
Neste år blir NOM arrangert i Finland.
Rekruttlaget 2008-2009
• Siste samlingen for året er gjennomført. Det er kommet meget bra
tilbakemeldinger fra deltakerne.
• Det er satt opp en liste med kriterier man skal tenke på ved uttaket av
rekrutter til neste år.
• Wenche er spurt om hun kan ta på seg ansvaret for rekruttlaget også neste år.
Hun sa ja til det men ønsket at det skulle være en i styret som er
kontaktperson, Roy ble valgt som representant fra styret.
• Det skal settes opp forslag på nye retningslinjer for deltakelse på rekruttlaget.
• Det skal tas frem bilder og referat fra årets rekruttlag for å få det med i
Infofoldere 2009.
•
Kurs 2009
• Det meste er klart til Sølenkurset 2009
• Det er forespurt og fått ja samme instruktører for Evjekurset i 2009.
• Det mangler regnskap fra noen av årets kurser. Budsjettforslaget og
deltakerlistene sendes til økonomiansvarlig som lager et oppsett med det
økonomiske resultatene for kursene.
• Planleggingen for Nord-Norge kurset er i gang, med samme instruktører som
siste kurset.
• Bilder fra kursene i år skal sendes inn for å få de publisert i neste infofolder.
Det skal lages forslag på spørreskjema til instruktørene på kursene for å få
laget en rapport.
Infofolder 2009
• Årets utgave ble meget bra. Opplagen for 2009 blir laget og trykket av
samme som i fjor.
• Det er tatt kontakt med samme annonseselger som i fjor.
• Intensjonen er å være ferdig med alt materiell til Forbundstinget. Det eneste
som skal mangle da er styrets sammensetning, da kan den gå i trykk omg.
etter møtet.
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Det skal settes opp en liste på de ekvipasjer som har blitt årets sporhund og
årets runderingshund fra 2005-2008, samt at det blir laget diplomer til alle
som har fått den tittelen.

Årets utfordring
• Forslaget om et kjempe stevne med bruksøvelsene som hovedmoment. Det er
laget et forslag til regelverk som ble delt ut til styremedlemmene.
• Prisen for å delta ble diskutert, det blir tatt avgjørelse ved et senere møte.
• Det ble kommentert at antall øvelser i lydigheten skal tones ned.
• Markedsføring med forslag på å sette det ut både i infofolderen og på
nettsiden når alt er på plass.
Samarbeidspartner
• Det blir sjekket med for leverandører.
• Saken skal tas opp igjen med Geir Thunes og prøver å få en
samarbeidsavtale.
Møte NKK-agility-Lydighet-Bruks
• Dette ble tatt opp og diskutert i samband med post inn se punkt 09.08.01
Møte med medlemsklubbene
• Det ble besluttet at vi prøver å få til et møte dagen før Forbundstinget og ha
en sosial samling på kvelden. Det skal settes opp et forslag på invitasjon til
klubbene. Forslag på møtested både for tinget og medlemsmøtet blir sjekket.
• Invitasjonen skal også legges ut på nettsiden.
Stand på Hamar 21-23. november
• Det ble informert om at standplass er bestilt og at NKK v/Lars Blomberg har
bekreftet pr. telefon at det er OK.
• Ansvarlig blir Cecilie.
• Det blir informert på nettsiden og oppfordre alle medlemmer til å stille opp
noen få timer hver. Påmelding til Cecilie
• Hvis noen må ha reiseoppgjør blir det betalt med 2,-/km.
• Erik og Elisabeth tar med telt og får det oppmontert
Økonomi
• Det ble rapportert om bankbeholdning, Det ble besluttet at flytte over en del
penger på et konto som er låst i 6 mnd. med mye høyere rente.
Annet
• Det er kommet forespørsel pr. telefon fra en deltaker på Sølenkurset som
ikke har papirer på sin hund, men ønsker å delta på stevner. Det blir sendt
tilbakemelding på at hun må kontakte NKK Det er de som skal ta frem NOX
registret der blandningshunder kan registreres.
• Det har kommet forespørsel på stevnelederkurs. Det tas kontakt med NKK
som utsteder kortet og tar også kontakt med klubben for å få informasjon om
hvor mange som skal delta samt forslag på kurssted. Priset på kurset ble
diskutert, endelig avgjørelse blir tatt på neste møte. Det kom også forslag på
at vi lager en reportasje med bilder på de første som har fått
stevnelederutdannelse.
• Det skal legges ut på nettsiden info til klubbene om at forslag som skal
behandles på Forbundstinget må være oss i hende før 31. desember.
Møtet ble avsluttet kl. 21.00 neste møte blir Mandag 27. oktober, sted blir avtalt
senere.

Braskereidfoss 05.10.2008
Elisabeth Østbakken
Sekretær

