
 

 

Styremøte 09.10.2012 

 
Til stede: Janne Braarud Jensen, Steinar Jenssen, Svein Kristoffersen, Lars Erik   

                 Bye, Monica Hansen, Hege Langvik, Lene Culbertsson og Svanhild  

                 Urholm. 

 

 

Sak 1/12:      Godkjenning av referat 

 

                  Referatet er godkjent. 

 

 

Sak 2/12        Runderingsstevne 

 

                  Janne har søkt om B og C, i april 2013. 

                  I september 2013, blir det fullt stevne. 

 

 

Sak 3/12         Container 

 

                   Kan tas i bruk. Svanhild ordner med ny sylinder og lås. 

                   Hun bestiller også ekstra nøkler.  

                   Containerene Blir flyttet, når telen kommer. 

                    

 

Sak 4/12         Instruktørkurs 

 

                   Geir Ottesen har sagt ja, til å holde instruktørkurs,i klubben. 

                   Geir skal ha 13 500 kroner. 

                   Sende mail til NKK Østfold og Shæferhundklubber. 

                   Interesserte sender mail, til Janne. 

                   Monica sender mail til Renè, om å fjerne angående kurs i  

                   Sandefjord. 

 

 

Sak 5/12          Vester 

 

                  Få tak i merker hvor det står Fredrikstad og Omeng Brukshundklubb. 

                  Svanhild ordner det som skal gjøres. 

 



 

Sak 6/12        Hall 

 

                  Svein har sjekket litt rundt.  

                  Gå til kommune og banker, for å høre om støtte. 

                  Blir satt opp på kommunetomta, som vi eventuelt kjøper. 

 

 

Sak 7/12         Utleie av huset 

 

                   Fått forespørsel fra en klubb angående leie av bane og huset. 

                   Tar det opp litt senere, da dette ikke er før til våren. 

                   Svanhild ordner dette. 

 

 

Sak 8/12        Kjøkken 

 

                   Kjøkkenet har 3000 kroner, i kassa. 

 

 

Sak 9/12        Medlemsmøte 

 

                   20 november 2012. 

                   Monica hører med Sissel, på Sigrasenteret, om hun kan holde 

                   Foredrag. Eventuelt pris. 

                   Atferdseminar, hvis Sissel blir for dyr. 

                  Monica gir beskjed, når jeg har fått svar. 

                  Legger dette ut på styresiden. 

 

 

Sak 10/12      Dugnader 

 

                  Lage lister. 

                  Rullere med aktive medlemmer. 

                  Gå ut tidlig angående dugnader. 

                  Eventuelt to dugnader og to inntektsgivende dugnader i året. 

 

 

Sak 11/12       Kontingent 

 

                  Ta opp om vi skal øke kontigenten. 

                  Monica sjekker om dette må tas opp på årsmøte. 

 



 

Sak 12/12      Eventuelt 
 

                   Agilityen får kjøpe fester til hinderene. 

          

                   Monica sjekker opp om det står noe om det i tidligere årsmøter 

                   Og sjekker med NKK. 

 

                  Arrangere julebord 30 november 2012. Kl 19.00. 

                  Festkomitè: Lene Culbertson, Nina Sandtangen, Marie Andersen  

                  og Monica Hansen. 

 

 

Sak 13/12       Utstilling 

 

                  Valpeskue i mai. 

                   Utstillingskomitèn må ha et møte, innen kort tid. 

                  Svein ordner et møte. Må finne en leder. 

                  Svein spør også om NKK Østfold vil bli med å arrangere. 

 

 

Sak 14/12       Klubb i klubben 

 

                    Tas neste møte. 

 

 

Sak 15/12       Økonomi 

 

                   114 000 kroner pr i dag. 

 

                   Betale tilbake til Nordea, det vi har lånt der. 

 

                   100 000 SKAL stå på den Nordeakontoen, som buffer. 

 

                   Lars Erik, gir en oversikt på medlemsmøtet. 

 

 

Sak 16/12        Gjerdenetting 

 

                   Prøve å finne ut hvor den nettingen, har blitt av. 

 

 

Ref.   Monica Hansen ( sekretær) 



 

 

 

 

 


