
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 04.05.15  

 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 04.05.15 

klokka 18:00. Møtet ble avsluttet klokka 20:20.  

 

Det var 9 styremedlemmer til stedet på møtet:  

Steinar Jensen 

Svein Kristoffersen  

Svanhild Urholm  

Lars Erik Bye  

Cathrine Brattli  

Natalie Kløverød  

Janne Braarud Jensen  

Vidar Pettersen  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 PC er blitt overrakt til ny sekretær Natalie Kløverød. 

  Det har forekommet at kasserer ikke har fått i hende regning fra innkjøpt materiale. 

Purring ble tilsendt før kasserer hadde fått regning. Det ble konstatert at ledere i de 

forskjellige gruppene i klubben, eventuelt andre som gjør innkjøp på vegne av 

klubben, må holde god kontakt med kasserer for å forebygge uryddig økonomi.  

 Det ble gått igjennom hvor mye penger som er kommet inn som treningsavgift fra 

klubbens medlemmer.  

 Det har vært en forespørsel om FOBHK er interessert i å delta på «hundens dag». 

Dette er ikke aktuelt i år, da banen er opptatt i forbindelse med kurs. Det skal tas opp 

til nærmere vurdering hvordan FOBHK kan bidra til hundens dag neste år.  

 Det vurderes å kjøpe oppblåsbart telt til klubben, 36 x 39 meter. Det aktuelle teltet har 

blitt sett på av representanter fra styret den 05.05.15. Eventuell pris er enda ikke 

avklart. Det tenkes at medlemmer av klubben må betale en egenandel for trening i 



teltet, for å gjøre driften av teltet økonomisk gunstig (med tanke på for eksempel 

strømforbruk for å holde teltet oppblåst).  

 Det er blitt lagt ut annonsering av kurs for private aktører på FOBHK sin facebook-

side. Det er blitt minnet om at private aktører ikke har tillatelse til å annonsere sine 

kurs på noen av FOBHK sine internett-områder. Det er enighet om at FOBHK sine 

områder ikke leies ut til kurs for private aktører, men områdene kan disponeres til kurs 

arrangert av FOBHK med innleid instruktør.  

 Klubben har lagt inn bud på traktor som skal brukes til diverse arbeid på klubbens 

områder. Det er enighet i styret om å kjøpe traktoren for prisen som er budt.  

 Førsteutkast til taushetsplikterklæring er for omfattende. Dette må revideres. Det er 

fastslått at taushetsplikt for styret i FOBHK skal gjelde personlige opplysninger og 

personsaker.  

 Det er konstatert at det må arrangeres nybegynnerkurs dersom det behøves for å sikre 

treningsutbytte til alle ekvipasjer i de forskjellige hundesportene klubben tilbyr trening 

i. Det skal være dialog mellom styret og ledere av de forskjellige trenings-gruppene i 

klubben for å sikre et godt tilbud til alle medlemmer, uansett nivå. Flere forslag har 

kommet inn for å bedre treningssituasjonen for enkelte treningsgrupper.  

 Det blir opprettholdt kontakt med eventuell hovedsponsor til klubbens arrangerte 

stevner, det antas at en avtale vil gå igjennom.  

 Det er vedtatt at tagetes-blomster skal kjøpes inn for å kunne plantes på klubbens 

område. Tanken er at blomstene skal formes i bokstaver og tall for å informere gjester 

om FOBHK sitt 70-års-jubileum. Blomstene vil plantes på haugen ved siden av 

treningsbanen, og vil ikke være til hinder for vanlig trening.  

 Styret har vært i kontakt med en aktør som driver og lager litt skilt og jobber innen 

reklamebransjen, som har sagt seg villig til å være behjelpelig med å lage skilt til 

klubbhusets vegg. Foreløpig planlegges det at skiltet skal ha påskriften «Fredrikstad 

Hundesenter, Fredrikstad og Omegns Hundeklubb». Skiltet skal være i villmarkspanel, 

med lakk.  

 Det er informert om at klubben er i gang med tillaging av større treningsområde. En 

ny treningsbane bør være klar til bruk til sankthans.  

 Det ble diskutert at det bør utdannes konkurranse-ledere for alle klasser i lydighet 

(klasse 1, 2, 3 og elite) grunnet nytt vedtak for konkurranser i lydighet. Klubben har 

sendt forespørsel om å sende ca. 4 personer på kurs for å kunne dekke klubbens behov 



for konkurranse-ledere. Det skal tas videre kontakt med kursholder for å komme til 

enighet om pris og spesifikk avtale.  

 Vasking av klubbens klubbhus vil foregå på samme måte som det gjøres i øyeblikket, 

men det er vedtatt at vaskepersonell skal få ny kontaktperson i styret. Tidligere 

kontaktperson skal gi vaskepersonell informasjon om dette.  

 Det er vedtatt at Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb kommer til å ha et 

samarbeid med Strømstad Brukshundklubb, i hovedsak med tanke på agilitystevner.  

 Kjøkken- og kiosk-ansvarlig må skaffes til klubbens arrangerte stevner. Et par av 

styrets medlemmer skal i samarbeid diskutere denne saken videre.  

 Det vurderes å kjøpe nytt vaffeljern til klubben, som kan holde til den flittige bruken.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 

 


