UTDRAG FRA PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Sted: Lefdal, Sadvika
Deltakere fra styret:
Forfall:
Referent:
Sak
02.08.01
02.08.02

Tid:

Lørdag 1. mars 2008

Fredrik Hansen, Bjørnar Strand, Tore Bergersen, Erik H. Østbakken og
Elisabeth Østbakken
Cecilie Stenbro og Roy Eftedal
Elisabeth Østbakken
Distribuert til
Styret
Ansvar

Presentasjon av tilstedeværende styremedlemmer
Det ble besluttet at 3 stk representanter for NBF møter på
samarbeidsmøte med NKK, FK, Utdanningsutvalget den 11. mars 2008

02.08.03

Det ble besluttet at NBF skal ha en fast spalte i Hundesport hvert nr.

02.08.04

Bjørnar informerte om instruktører på årets brukshundkurser.

02.08.05

Det skal forandres på mail adressen til butikken.

02.08.06

Det ble besluttet å åpne et eget konto for disp. av butikken

02.08.07

Det ble besluttet å kjøpe inn nytt utstyr til butikken. Det skal også foretas
en lagertelling og evnt. selge ut innkurante varer. Det ble også foreslått
å lage en pakke med forskjellige bruskgjenstander som instruktørene
kan selge på de respektive kurser.
Det må tas kontakt med webbmaster om fortsatt oppdatering av
resultater på hjemmesiden.
NBF skal jobbe for å få til et elektronisk system for påmelding til stevner
fra nettsiden til NBF.
Det ble foreslått å ha et møte med alle medlemsklubbene i tilslutning med
NM.
Gudbrandsdalens HK har tatt på seg å arrangere NOM. Mer info vedr.
NOM kommer på neste styremøte.
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02.08.17

Styremøte nr: 02

Det ble diskutert nye sponsorer etter at Gjensidige har sagt opp sin avtale.
Forslag: Agria og Geir Thunes i Kristiansand.
Det ble besluttet å trykke info folder i A5 format 4 farget trykk
Ny kjøregodtgjørelse: 2,-/km.
Dommergodtgjørelsen ble besluttet å øke fra 200,- til 300,-/dag.
Søknad om midler fra NKK om tilskudd for dommerutdannelse blir sendt
snarest.
Det ble besluttet at fremtidige fysiske styremøter i NBF skal holdes
på mandager. Anslåtte fysiske styremøter ca. 6 stk. pr. år.
Øvrige møter blir telefonmøter, 1. onsdagen hver mnd. kl. 21.00.
Det skal settes ut på nettet at Kjell Flagstad ble æresmedlem 2007

Referent Elisabeth Østbakken
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