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Sted:     Skype 22.09.20 Tid: Kl. 20.20 Styremøte nr.:  08 

Deltagere fra styret: Øyvind, Øystein, Frode, Heidi, Kristin D, Kristin G 

Forfall: Jostein 

Referent: KD Distribueres til: heimeside 

 
Sak  Ansvar  

08.20.01 • Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

nr.0620 og 0720. 

• Godkjent protokoll 0620 og 0720 

 

 

  

 

 

08.20.02 Post inn 

• 19.08.2020; spørsmål om kjent mental status 

for deltaking bruksprøver 

• 19.08.2020; domeneshop; Betalingspåminnelse 

Faktura 3311594 

• 20.08.2020 om Felleskjøpet og evt. 

sponsoravtale  

• 20.08.2020; spørsmål om blåbok NBF 

• 24.08.2020; Leder FK; om kjent mental status: 

NKK har tidligere sagt det er 

Sportshundkomiteen som skal vurdere slike 

saker. 

• 25.08.2020; NKK; om overføring av 

budsjettforslag fra NBF til 2021, Budsjett for 

2021 skal også behandles på RS 2020 i slutten 

av november 

• 25.08.2020; Narvik hundeklubb, spørsmål om 

godtgjørelse av dommer ved avlyst stevne 

• 26.08.2020; spørsmål om dispensasjon for kjent 

mental status på Bruksprøver 

• 27.08.2020; NKK v. Hilde Engeland; ønsker 

uttale fra FK (KG) vedr. kjent mental status og 

dispensasjon for dette (videresendt  FK) 

• 30.08.2020; FK bruks ; svar til NKK vedr. kjent 

mental status og dispensasjon fra denne. 

• 01.09.2020; spørsmål om startkort og oblat 

• 01.09.2020; NKK v Hilde Engeland, svar fra 

FK mottatt. 

• 02.09.2020; NKK v Hilde Engeland; søknad om 

kjent mental status , spørsmål om vurdering 

FK 

• 06.09.2020; Fredrikstad hundeklubb, innbetalt 

til NBF ved en feil 

• 07.09.2020; Til FK ;innspel på lista over prøver 

som gir status kjent mental status 

• 07.09.2020 FK ; svar til NKK vedr. spørsmål 

om kjent mental stauts 

• 13.09.2020 Bring ; faktura postboks NBF 

• 17.09.2020; til FK ; høyringssvar frå Norsk 

Spanielklubb om spesialistilbud NBF 

bruksprogram 

• 17.09.2020; FK; vidersendt fra NKK om 

oppgaver som kan overføres fra NKK til FK 
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• 18.09.2020; Stil Blomster as; faktura 

laubærkrans Challenge 

• 19.09.2020; Til NBF, spørsmål om trinn II 

bruks kurs 

 

08.20.03 

 

Post ut 

 

• 19.08.2020; svar om kjent mental status 

• 20.08.2020; svar om blåbok NBF 

• 25.08.2020; svar Narvik Hundeklubb, vi skal 

undersøke saken 

• 26.08.2020; svar om dispensasjon, søknad 

sendes NKK 

• 01.09.2020; svar om startkort og oblat 

• 01.09.2020; svar fra FK om generell disp.for 

kjent mental status videresendt NKK 

• 06.092020; svar til Fredikstad hundeklubb, sak 

vidersent kasserer NBF 

• 07.09.2020; innspel til liste kjent mental stauts 

vidersendt FK 

• 08.09.20; Fagkomiteen; svar om kjent mental 

stauts før klasse C sendt NKK 

• 19.09.2020; svar om trinn II instruktør bruks 

 

 

 

 

 

 

 

08.20.04 Forsvarshundkomiteen / Nordic Style Trials 

• Lagt «på is» pga. sak vedr revidering av 

hundeloven. 

  

08.20.05 Fagkomiteen 

• Aktivitet dommere – mail fra FK 17.07.2019. 

Videresendt styret 22.07. Sendt NKK 05.09. 

/purret NKK 16.10. / purret NKK 13.11/ purret 

NKK 11.12. / svar fra NKK 11.12. Purret 

12.02.2020. 

• «Nytt» regelverk – høringsutkast. 

• Sportshundkomiteen til FK, kva oppgåver kan 

FK/NBF overta for NKK? 

  

08.20.06 NM 2021 

• Status arrangør, klubb har sagt ok 2021 

 

 

 

08.20.07 The Challenge 2020 

• Status; Arrangementet fungerte greitt. Folk 

følgte smittevernreglane, både deltakere og 

publikum. 

 

 

 

08.20.08 Rekneskap 2020 

• Presentasjon opp mot budsjett pr siste i hver 

måned. 

  

08.20.09 Butikken 

• Kandidat til å ta over butikken. 

 

 

 

08.20.10 Heimeside/webmaster/resultatservice 

• Ajourhold av hjemmesiden 

• Resultatregistrering  

 

• NKK’s prøveregelverk og dispensasjon i 2020. 
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08.20.11 Kurs 2021 

• Sølen; kursleiing klar 

• Evje; kursleiar klar 

• Annonseansvar 

• Stevnelederkurs  

 

 

 

 

08.20.12 Dog Web Arra 

• Championatregler (korrekte titler) 

• Korrekte resultater / korrekte premiegrader 

 

 

 

 

 

08.20.13 NOM 2021-arbeidsgruppe 

• Nytt møte i november 

  

08.20.14 Brukshundkonferanse /Forbundsting 

• Bekrefta bestilling hotell 

• Program under planlegging 

 

 

  

 

. 

 

08.20.15 Anna 

• Sponsoravtalar  

• Mapper i Filbox  

• Dogs 4 all avlyst, utdeling av Årets hunder og 

Zanto på festmiddag Brukshundkonferansen 

• Julebord /møte NBF januar 2021 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykkylven 

Kristin Dyrkorn 

Sekretær NBF 

 

 

 


