
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 05.10.15  

 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 05.10.15 

klokka 18:15. Møtet ble avsluttet klokka 20:15.  

 

Det var 7 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Svanhild Urholm  

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Lars Erik Bye 

Svein Kristoffersen 

Janne Braarud Jensen 

 

Ikke til stede: Vidar Pettersen, Cathrine Brattli  

 

 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Det planlegges å ta kontakt med NKK Østfold slik at FOBHK kan få være med å 

arrangere kommende Østfold-mesterskap i lydighet.  

 Angående økonomi har klubben 21019 NOK på brukskonto, og 125017 NOK på 

sparekonto. Det ventes fortsatt på penge-overføring fra NKK, angående påmelding på 

agility-stevnet.  

 Det er besluttet å legge inn et nytt bud på boblehallen som planlegger å fås opp til 

vintersbruk. Det nye budet legges inn for å by over et annet bud som er lagt inn. Styret 

har blitt enig om maks-bud som skal legges inn på hallen, og en person i styret har 

ansvaret for å holde kontakten med selger av boblehall. Det planlegges å lage en egen 

bankkonto og et eget regnskap for finansiering av boblehallen.  

 Det er mulig at et lån må bli tatt opp for å finansiere boblehallen. I og med at styret 

ikke kan ta opp lån uten å ha forhørt seg med klubbens medlemmer vurderes det å ha 

et ekstraordinært årsmøte som hovedsakelig skal ta for seg denne saken.  



 Medlemsmøtet som skal arrangeres i klubben er planlagt, talspersoner er plukket ut.  

 Kasserer overtar nå ansvaret for utleie av klubbhuset.  

 Det har kommet inn ønske fra en ekstern gruppe om å leie deler av klubbhuset til visse 

tider. Styret stiller seg positiv til dette og vil åpne en dialog.  

 Kioskpriser for Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb skal være like på alle 

klubbens arrangerte stevner. For å sikre dette er det blitt bestemt at kasserer skal lage 

prisliste for «Kioskpriser 2015/2016». Kioskprislista vil oppdateres jevnlig.  

 Det er viktig at treningsgrupper på området holder seg til sine oppgitte treningstider og 

–steder slik at vi ikke kommer i veien for hverandre når vi trener. Styret ønsker også å 

poengtere viktigheten av at bruks-hopphindrene ikke flyttes for mye rundt på 

treningsbanene, da plankene som hører til disse lett blir borte.  

 Bruksgruppa skal gå til innkjøp av nye hopphindre, dette er godkjent av styret.  

 Innetreningsprisene for vinteren er satt til 300 NOK for én hund, og 100 kroner ekstra 

for hver ekstra hund.  

 Kasserer behøver informasjon om betalinger og innkjøp i tilknytning til klubbens 

arrangerte lydighetsstevne, for å kunne loggføre dette. Dette skal ordnes.  

 Klubben har et ønske om å arrangere rallylydighetsstevne i 2016, og har nå søkt om 

dette hos NKK. Ansvarspersoner for stevnet er enda ikke plukket ut. Klubben ønsker 

at de av klubbens utøvere som ønsker å starte på stevnet, også skal hjelpe til med å 

jobbe under stevnet. Datoer for rallylydighetsstevnet blir 11. og 12. juni 2016.  

 Rengjøring av klubbhuset (vasking av vegger og tak, rens under kunstgresset) er 

nødvendig. Det vil bli arrangert en dugnad for å få ordnet dette i løpet av vinteren. 

Styret ønsker en målsetning om fullrengjøring av klubbhuset innvendig en gang i året.  

 Personalsak er tatt opp og behandlet.  

 Stevnedatoer for neste år er satt. Kreativ lydighet og utstilling vil bli arrangert på én 

helg.  

 Info om styret på hjemmesiden til klubben er oppdatert, og styrets e-postadresse er 

oppdatert.  

 Klubbens PC, som brukes av sekretær, slutter antakelig å fungere. Det skal tas 

sikkerhetskopi av innholdet på PC-en. Det kan vurderes ved en senere anledning om 

det bør kjøpes inn en ny PC.  

 Det har vært bekymring om at boblehallen vil ta opp for mye av klubbens uteareal, så 

det ikke vil bli plass til ute-treningsbaner. Styret har undersøkt dette, og har konkludert 



med at det ikke vil bli noe problem å få nok uteområder til trening. Dagens område 

skal utvides, og mer areal skal gjøres om til treningsbaner.  

 I forbindelse med arrangerte stevner er det et ønske om å slå inn personalmat (mat som 

gis til de som jobber på stevnet) på Ipad slik at dette også kommer inn i systemet hvor 

vi får oversikt over alt i kiosken. Det kan også være aktuelt med en liste for 

personalmat liggende i kiosken.  

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 


