
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 01.12.15  

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 01.12.15 

klokka 18:15. Møtet ble avsluttet klokka 19:20.  

 

Det var 9 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Svanhild Urholm  

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Lars Erik Bye 

Svein Kristoffersen 

Janne Braarud Jensen 

Vidar Pettersen 

Cathrine Brattli  

 

Alle styremedlemmene var til stede på møtet.  

 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Brukstreningsgruppa i klubben har fått godkjent forespørselen om å anskaffe ny stige. 

Vidar vil være kontaktperson i styret, som skal ordne med dette.  

 Det ble tatt opp saker som skal presenteres på årsmøtet; Styret foreslår å ikke øke 

medlemsavgiften til klubben, og heller ikke treningsavgiften. Det er også forslag om at 

gruppeledere i de forskjellige treningsgruppene i klubben (to personer i hver gruppe) 

skal bli fritatt for treningsavgiften for sin innsats for klubben. Disse forslagene må 

godkjennes av medlemmene på årsmøtet.  

 På årsmøtet vil det bli tatt opp viktigheten av å hjelpe til på klubbens arrangerte 

stevner.  

 Det har kommet inn en forespørsel om leie av klubbhuset for én helgedag. Styret har 

blitt enige om å leie ut klubbhuset, og priser samt vilkår for utleie er bestemt.  

 Det må utlyses at det planlegges en dugnad i januar. På dugnaden skal klubbhuset 

vaskes innvendig. Sekretær skal sende ut en melding til gruppelederne om dette, og 



disse har ansvar for å informere sine respektive gruppemedlemmer. Det er spesielt 

viktig at de som trener fast inne i klubbhuset er med og hjelper til på denne dugnaden.  

 Hjemmesiden til klubben, samt facebooksiden må være mer oppdatert. For å oppnå 

dette er det viktig at gruppeledere gir beskjed til webmaster 

(webmaster@fredrikstadbrukshundklubb.net) hvis det er noe nytt som skal publiseres 

på nett. Klubbens webmastere har ikke mulighet til å legge inn oppdateringer dersom 

de ikke får informasjon tilsendt.  

 Klubben har mottatt en pakke på posten som ble etterlyst. Det er kommet fram at 

styremedlem har hentet pakken, den er nå lokalisert.  

 Gruppeledere må huske å levere inn årsrapport som skal fremlegges på årsmøtet. 

Sekretær skal sende ut en påminnelse om dette. Frist for å sende inn årsrapport settes 

til 15.01.16.  

 Det ble poengtert at det ikke er søkt om arrangering av «Plankevalpen». Dette er ikke 

problem, da Plankevalpen er uoffisielt og ikke behøver å søkes om for å arrangeres. 

 Årsmøte vil bli arrangert 15.03.16 klokka 18:00 i klubbhuset. Innkalling skal sendes ut 

senest 8 uker før denne datoen, og saker som medlemmene vil ta opp på årsmøtet skal 

sendes inn senest 6 uker før årsmøtet.  

 Boxerklubben har forespurt å leie klubbhuset på tirsdager. Styret ønsker ikke å leie ut 

klubbhuset på tirsdager da miljøtrening og lydighetstrening bør ha tilgang på stedet på 

tirsdager. Det ble enighet om at boxerklubbens medlemmer kan få trene i klubbhuset 

på tirsdager fra klokka 19:00 dersom de betaler innetreningsavgift på lik linje med 

Fredrikstad og Omegn Brukshundklubbs medlemmer.  

 Kontonummer til Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb bør stå som et festet 

innlegg på klubbens facebookside, da medlemmer etterspør kontonummeret til 

stadighet.  

 Julegaver til grunneiere / naboer av klubben ble planlagt kjøpt inn.  

 Det ble gjort en kort oppsummering av forrige styremøte, da kun 3 styremedlemmer 

hadde mulighet til å komme til møtet i november:  

o Gabriele skulle ringe til NKK og etterlyse pengene fra agility-stevnet som ble 

arrangert i august. Hun har nå hatt kontakt med NKK og saken er under 

kontroll.  

o Et foreløpig svar på forespørsel om utleie av hus ble utarbeidet.  

o Ingen kan gjøre avtaler på vegne av klubben uten å få dette godkjent av styret.  
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o NKK sine etiske regler gjelder på hele Fredrikstad og Omegn 

Brukshundklubbs område, uavhengig av om det er under trening eller på et 

arrangert stevne.  

 Julebord for styret er planlagt.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 

 


