
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 31.08.15  

 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 31.08.15 

klokka 18:15. Møtet ble avsluttet klokka 19:35.  

 

Det var 5 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Svanhild Urholm  

Cathrine Brattli  

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

 

Ikke til stede: Janne Braarud Jensen, Svein Kristoffersen, Lars Erik Bye, Vidar Pettersen  

 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Etter klubbens nylig arrangerte agility-stevne står det omkring 15 000 kroner på 

klubbens bankkonto. Alle utgifter er betalt, med unntak av en trebenk som er blitt 

innkjøpt. Hovedinntektene fra stevnet, påmeldingsavgift, er enda ikke mottatt fra 

NKK, men det fremstår at stevnet helt klart vil gå i pluss med tanke på økonomi, og 

sånn sett være gunstig for klubben. Imidlertid er det spørsmål rundt de uforventede 

lave kioskinntektene på stevnet, grunnen til dette er uviss. Det ble presentert ideer om 

at frivillige hjelpere på stevnet kan ha mat-kuponger som de kan bruke i kiosken for å 

få utdelt gratis spise- og drikkevarer under stevner.  

 Etter evaluering av agility-stevnet er det kommet fram til at det til neste arrangerte 

agility-stevne trengs: et ekstra målehjul, en ekstra tommestokk, og omtrent 10 flere 

mennesker til å hjelpe til, i forhold til antallet som hjalp til ved dette stevnet.  

 Det ble diskutert nye satser til treningsavgift, samt hvordan å dekke utgiftene til 

planlagt kjøpt boblehall. Antakelig vil alle medlemmer i klubben måtte betale en andel 

for at klubben skal kunne ha boblehall til innetrening oppe på vinterstid.  

 På generell basis trengs det flere medhjelpere til klubbens arrangerte stevner. Ulike 

metoder for å få ordnet dette ble diskutert. Det ble også poengtert viktigheten av at 



man hjelper til på stevner i andre hundesporter enn den man selv primært driver med. 

Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb arrangerer stevner som en klubb felles for 

alle hundesportene; hver sport arrangerer ikke hver for seg. Temaet om viktigheten av 

å stille opp og hjelpe til på klubbens arrangerte stevner kan bli tatt opp på 

generalforsamling i klubben.  

 Det er besluttet å legge inn et bud på et bobletelt klubbens styremedlemmer har vært 

og sett på. Budet anslås å være omkring halvparten av foreslått pris av selger, og det 

antas at dette budet vil godtas da etterspørselen etter bobletelt ikke er så stor. Støping 

av form som bobleteltet kan stå på, samt frakt av teltet, kommer i tillegg til 

innkjøpsprisen.  

 Det er utarbeidet en brosjyre for Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, som skal 

deles ut for å ligge til informasjon hos veterinærkontorer, sponsorer, og lignende 

aktører. Formålet med brosjyren er å gi ut enkel og tilgjengelig informasjon om 

klubben til ikke-medlemmer, for å øke tilstrømningen av nye medlemmer.  

 Skilt til å henge på veggen for å reklamere for klubbområdets bruksområde 

(hundesenter, hundeklubb) er nesten ferdig laget. Disse skiltene vil snart bli hengt opp 

på klubbhusets vegg, samt over døra til klubbhuset.  

 Personal-sak er tatt opp og behandlet.  

 Det er fastslått at klubbens hjemmeside trenger oppdateringer med tanke på 

informasjon på siden om styret (e-post-adresser, telefonnummer og lignende). I tillegg 

bør hjemmesiden oppdateres oftere med tanke på arrangementer (stevner og kurs) som 

holdes i klubben. Det skal være en dialog mellom webmaster og sekretær for å få 

oppdatert den nødvendige informasjon på klubbens hjemmeside.  

 Informasjonskurs for instruktører på miljøtrening skal tas opp ved neste styremøte.  

 Referat fra forrige styremøte er godkjent.  

 Det er konstatert at det må være en egen plass å oppbevare nøklene til klubbens 

motoriserte kjøretøy.   

 Det skal arrangeres nybegynnerkurs i agility, dette er under planlegging av 

agilitykomitéen.  

 Det er besluttet at Janne tar hovedansvaret for høring angående lydighet, da hun er den 

av de i styret som har best kontroll over lydighetssporten.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 


