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Sted:     Skype 19.05.2020 Tid: Kl. 20.00 Styremøte nr.: 05 

Deltagere fra styret: Øyvind, Heidi , Jostein , Kristin G, Frode, Kristin D. Øystein fra sak 05.20.04 

Forfall:  

Referent: KD Distribueres til: heimeside 

 
Sak  Ansvar  

05.20.01 • Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

nr. 0420  

Godkjent 

 

  

 

 

05.20.02 Post inn 

• 21.04.2020; Leder FK til heimeside;               
1: Høringsfrist regelverksendringer: settes 

foreløpig til 1. oktober 

2: Dommerkurs: Utgår grunnet de 

omstendigheter som er i landet i forhold til 

corona pandemien 

• 21.04.2020:Tønsberg HK; Tønsberg 

Hundeklubb foreslår kandidat i FK. 

• 24.04.2020; Signert kontrakt Oslo Airport 

Hotell BH.konf og Forbundsting  2021 

24.04.2020; NBFH forslag til FK 

• 24.04.2020: NKK; Hundeeiernes organisasjon 

nærmer seg konkurs - faller mellom to stoler 

når regjeringens krisepakker utformes 

• 24.04.2020: NKK; Redningsaksjon for NKK 

NKKs formål er ikke økonomisk overskudd. 

Dette faktum gjør at organisasjonen vår ikke er 

berettiget til f.eks. kontantstøtteordningen fra 

regjeringen. Heller ikke lån i banken kan vi få – 

med samme begrunnelse.  

Nå trenger organisasjonen hjelp fra eierne: 

klubber og forbund. Hjelp i form av lån for å 

sikre likviditeten til normal drift kan 

gjenopptas. 

• 26.04.2020; NKK; Styrets anledning til å treffe 

beslutning om å gi NKK lån 

• 29.04.2020; NKK; Prøver og aktiviteteter kan 

arrangeres fra 1.mai  

• 04.05.2020; møte i arb.gruppa NOM Onsdag 

06.05.2020. 

• 03.05.2020; FK; Vedlagt er referat etter 

ekstraordinært møte i FK bruks mai 

• 03.05.2020; NKK v. Hilde Engeland;  

SHK vil se på veileder og gjøre nødvendige 

justeringer slik at den er i tråd med 

Helsedirektoratets nye råd. 

• 04.05.2020; kasserer NBF; Resultat mot 

budsjett april 2020. 

• 04.05.2020: FK; Innspill til hjemmeside NBF 

• 04.05.2020; Referat møte i Nordisk Komite 

vedr planlegging av NOM videre. 
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• 06.05.2020; NKK v. Hilde Engeland; SHK har 

vurdert at de aller fleste prøver og aktiviteter, 

med unntak av noen prøver under RIK samt 

alle mentaltester (inklusive kåringsprøver) ikke 

kan gjennomføres da det innebærer enten 

nærkontakt og eller også publikum. Disse 

prøvene vil ikke kunne avholdes så lenge 

forbudet om nærkontakt foreligger. 

• 09.05.2020; Referat møte i arb.gruppe NOM 

2020 

• 11.05.2020: NKK v. Eva Pedersen; Da er 

prøvene lagt inn i terminlisten med avlyst. 

• 13.05.2020; Nominering av kandidat til FK-

bruks fra Nidaros Brukshundklubb 

 

 

 

 

 

05.20.03 

 

Post ut 

• 03.05.2020;  Forslag til tekst for publisering på 

heimesida om NM . 

• 03.05.2020; NKK v. Hilde Engeland: Vurdering 

av muligheter for gjennomføring av 

brukshundprøver og kåringsprøver med de 

smittevernrestriksjoner som er gitt av NKK og 

FHI 

• 07.05.2020; NKK, avlyste prøver NBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.20.04 Forsvarshundkomiteen / Nordic Style Trials 

• Avventer avgjørelse om forsvarsarbeid fra 

Mattilsynet 

  

05.20.05 Fagkomiteen 

• Forslag til kandidater fra 01.06.20 i 

Fagkomiteen mottatt. 

• Nye medlemmer FK 01.06.2020 oppnevnt av 

styret i NBF 

 

  

05.20.06 NM 2020 

• Avlyst pga korona 

• Arrangør NM 2021/ samme klubb inviteres 

 

 

  

 

 

05.20.07 The Challenge 2020 

• NBF styret stiller seg positiv til at arbeidet med 

Challenge 2020 fortsetter 

 

 

 

 

 

05.20.08 Rekneskap 2020 

• Kasserer la fram regnskap opp mot budsjett 

• NBF vedtak ; Vi gir NKK et lån, stort kr. 

50.000 
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05.20.09 Butikken 

 

  

05.20.10 Heimeside/webmaster/resultatservice 

 

 

 

 

05.20.11 Kurs 2020 

• Avlyst pga korona 

 

 

 

05.20.12 Dog Web Arra 

• championat bruks må spesifiseres 

spor/rundering, kontakt NKK på nytt 

 

 

 

05.20.13 NOM 2020-arbeidsgruppe 

• NOM 2020 avlyst pga korona 

 

  

05.20.14 • Brukshundkonferanse /Forbundsting 2021 

• Under arbeid 

  

05.20.15 Anna 

• Arkiv, under arbeid 

• Zanto statuetten, bestille 10 stk  

 

 

 

 

 

Sykkylven 

Kristin Dyrkorn 

Sekretær NBF 

 

 


