
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 23.03.15  

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 23.03.15 

klokka 18:00. Møtet ble avsluttet klokka 20:10.  

 

Det var 7 styremedlemmer til stedet på møtet:  

Steinar Jensen 

Svein Kristoffersen  

Svanhild Urholm  

Lars Erik Bye  

Cathrine Brattli  

Natalie Kløverød  

Janne Braarud Jensen  

Vidar Pettersen  

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Det ble informert om et helgekurs-tilbud til styremedlemmene, for å forbedre 

kvaliteten på styring og forvaltning av brukshundklubben. Det ble gjennomgått hvilke 

styremedlemmer som har muligheten til å bli med på kurset. Kurset arrangeres 

11.04.15 og 12.04.15.  

 Via en telefonsamtale har styret fått greie på at Fredrikstad og Omegns 

Brukshundklubb ikke har betalt medlemsavgiften for dette året til Norsk 

Brukshundsports Forbund. I tillegg til en fast årsavgift blir pris bestemt utifra hvor 

mange aktive bruks-utøvere klubben har. FOBHK har registrert 1 aktivt medlem. 

Avgift til forbundet er ikke blitt betalt på grunn av forglemmelser og usikkerhet om 

betalingsmåte. Avgiften skal betales fortløpende.  

 Vaskeansvarlig for klubbhuset fortsetter samme med samme opplegg som har blitt 

gjennomført tidligere. Det ble diskutert om kontrakten om vasking skal gjennomses, 

eventuelt utdypes og / eller endres. Det kommer til å bli hengt opp vaskeinstruks i 

klubbens lokaler, som dokumentasjon på hvilke vaskeoppgaver som skal 

gjennomføres. 

 Strömstad Hundeklubb har foreslått et samarbeid mellom agility-gruppene i deres 

klubb og i FOBHK. Styret stiller seg positiv til idéen. Hovedpoenget er å låne hindre 



av hverandre i forbindelse med arrangering av stevner, samt å hjelpe hverandre med 

arbeid på stevner.  

 Det vil fortløpende bli prøvd å få til avtaler med tanke på sponsorer av fôr-premier til 

stevner arrangert av FOBHK. En årsavtale er mest ønskelig. Styremedlem har vært i 

kontakt med forskjellige aktører for å få til en sponsor-avtale. Det jobbes enda med å 

få til avtaler, det har blitt satt en frist til 20.april for å ha kommunikasjonen med 

aktørene ordnet. Ved en eventuell årsavtale er det mulighet for at aktører får hengt opp 

reklame-plakater i klubbens lokaler.  

 Bokstaver skal bli kjøpt inn for å henge på veggen til klubbens lokaler. Idéen er at det 

skal bli bedre informasjon om hvem som bruker klubbens områder, og hva de brukes 

til. Forslag til tekst er:  

o Fredrikstad Hundesenter  

o Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 

o Norsk Boxerklubb avdeling Østfold  

Det skal tas opp med boxerklubben om de ønsker et slikt system.  

 Treningsavgift for klubben forblir 300 kroner per person som trener, uavhengig av 

antall hunder.  

 Taushetsplikterklæring er besluttet å innføres for styret i FOBHK. Sekretær skal 

utrede taushetsplikterklæring så den kan undertegnes av samtlige styremedlemmer ved 

neste styremøte.  

  Det ble nevnt at instruktør-liste for miljøtrening må følges grundig opp, slik at 

systemet kan fortsette å fungere optimalt.  

 Ny sekretær skal overta PC som inneholder klubbens dokumenter for å holde styr på 

disse. Det er gitt samtykke til å gå til innkjøp av en ekstern harddisk for å sikre at 

digitalt materiale ikke går tapt dersom noe skulle skje med klubbens PC.  

 I skrivende stund har FOBHK sine forskjellige facebook-grupper for de ulike 

treningsgruppene utdaterte medlemslister. Mange av medlemmene på disse gruppene 

har ikke vært aktive i sporten på flere år, eller de er meldt ut av klubben. Det skal 

renskes opp i medlemslistene til facebook-gruppene fortløpende.  

 Tidspunkt for FOBHK sin vårdugnad er foreløpig satt til 18.04.15, oppmøtetid 09:00.  

 Det er klargjort at annonser fra kommersielle aktører ikke blir lagt ut på FOBHK sine 

internettsider.  



 Det jobbes fortsatt med å få satt opp en treningshall på klubbens områder. Forskjellige 

anleggs-firmaer har blitt kontaktet, og avtaler er under utarbeiding. Forskjellige 

faktorer, som økonomi og tilbud om oppsetting av hall spiller inn på når det vil bli 

oppnåelig å få en egen hall, men det jobbes kontinuerlig med saken.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 


