
STYREMØTE 1-4-2014 FOBHK.
Sak: 1. Godkjenne referat - 5/3-2014.
Vedtatt: Referat godkjent.
Sak: 2. Posten.
Vedtatt: Gjenomgang av post, samtlige fakturaer som er forfalt skal betales snarest.
Sak: 3.  Kassereren.
Vedtatt: kjøkkenansvarlig skal ha 2000kr til innkjøp, kjøkkenansvarlig skal levere kvittering på innkjøp til styret.  Veksel 
penger på 5000kr skal finnes tilgjenglig til stevner ol, denne veksel kasse skal kassereren ha ansvar over da den ikke er 
i bruk.   DNB Bank skal brukes av FOBHK.
Sak: 4. Årsmøte protokollen, er dem i orden.
Vedtatt: I orden.
Sak: 5. Materiellforvalter:
Ingar informerer om att inventeringen på klubben går framover, det er en del igjen å telle.
Sak: 6. Banen.
Svein informerer: Det har kommet mer fyllmasse og den nye grusbanen beregnes til at vara ferdig 1/5-2014. Det har 
oppstått en del mindre fordypninger ute på banen, Svanhild og Svein ordner med dette.
Sak: 7. Aktivitetsliste.
Vedtatt: Kopi av aktivitetsliste skal sendes til Jegerforeningen, Ellen Evenrød og nærmeste nabo, Svanhild og Janne 
ordner med dette.
Sak: 8. NKK samarbeidsmøte 2-4-2014.
Vedtatt: Ingar og Joel åker til dette møte som representanter for FOBHK, Ingar og Joel kommer tilbake med info om hva 
som blev sagt på møte.
Sak: 9. Instruks materiell forvalter og Kjøkkenansvarlig.
Vedtatt: Instrukser skal legges ut i styrets facebook gruppe.
Sak: 10. kjøkkenansvarlig.
Vedtatt: Medlemskortet til Storcash skal leveres til Eilen Pollen.
Sak: 11. Lovverket.
Vedtatt: Hege skal tilpasse lovverket NKK 2010, årsmøtet 2011.
Sak: 12. Treningsavgift.
Vedtatt. Kasserer sender faktura til samtlige medlemmer på email. Trenings kort kommer att finnes til betalende 
medlemmer, dem beregnes å være klare 1-5-2014.
Sak: 13. Svanhild, Kjøp av tunneler og sandsekker.
Vedtatt. Innkjøp godkjent.
Sak: 14. Markedsføring.
Vedtatt. I markedsførings synspunkt har det besluttas følgende. Evenrød gamle skole endres til Fredrikstad 
Hundesenter, dette er viktig nær tex stevner skal markedsføres. Tanken er å markere den fine Plass som FOBHK har, 
Fredrikstad hundesenter = vår plass, Evenrød .
Sak: 15. Klage sent NKK.
Sak: 16. Saker som tilhører Freddy Sten Christensen.
Vedtatt. Brev/Email skal sendes til Freddy Sten Christensen, klubben innehaver en del saker som tilhører Freddy, disse 
saker må Freddy komme og hente.
Ref: Joel waeles


