
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 11.01.16 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 11.01.16 

klokka 18:10. Møtet ble avsluttet klokka 19:05.  

 

Det var 7 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Svanhild Urholm  

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Lars Erik Bye 

Svein Kristoffersen 

Vidar Pettersen 

 

Ikke møtt:  

Janne Braarud Jensen  

Cathrine Brattli  

 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Regnskapet for første halvår av 2015 ble kort gjennomgått, da regnskapsfører var til 

stede i begynnelsen av styremøtet. Viktigheten av å alltid ha med kvittering, for alle 

innkjøp, ble poengtert. Instruktørgodtgjørelse må loggføres. I det store or hele har 

kasserer gjort en god jobb med å dokumentere klubbens inntekter og utgifter. 

 Vognkortet til klubbens traktor har kommet i posten. Ett eksemplar av dette vil ligge i 

selve traktoren, mens det andre eksemplarer ivaretas av sekretær.  

 Strøm må leses av på strømmåleren. Dersom strøm ikke leses av vil klubben motta 

stipulert regning. Svein skal lære opp kasserer til å lese av strøm.  

 Klubben har mottatt følgende beløp fra NKK:  

Momskompensasjon: 19 743 NOK  

Inntekter fra agility-stevnet i august: 45 016 NOK  

Inntekter fra agility-stevnet i august: 46 615 NOK  



 Klubbens økonomi er nå som følger:  

Penger på huskonto: 126 813 NOK  

Penger på brukskonto: 37 613 NOK + de ovenfor nevnte beløpene mottatt fra NKK  

 Regnskapet for 2015 vil antakelig gå en del i minus fordi de ovenfor nevnte beløpene 

mottatt fra NKK ikke kom inn på konto før årsskiftet til 2016.  

 Nye lydighetsregler er blitt tilsendt styret fra NKK. Styret har foreløpig ikke gått inn 

for å sende kommentar til de nye lydighetsreglene.  

 Traktoren er tatt i bruk til snømåking.  

 Fredrikstad kommune arrangerer et møte for klubber og foreninger, hvor det vil bli 

utdelt fond-penger til prosjekter som klubb(ene)/ forening(ene) har. Svein og kasserer 

skal ta en tur på dette møtet for å legge inn søknad om penger til innkjøp av 

treningshall, på vegne av klubben.  

 Gruppelederne i klubben har fått tilsendt beskjed om å sende inn årsrapport for sine 

respektive treningsgrupper, da disse skal tas opp på årsmøtet i 2016.  

 Den nye routeren til klubben er funnet og koblet opp.  

 Årsmøteinnkalling må legges ut for medlemmene, denne skal forfattes av sekretær. 

Årsmøtet skal avholdes 15.03.16 i klubbens lokaler klokka 18:00. Innkalling skal skje 

senest 8 uker før årsmøtet (senest 19.01.16). Saker fra medlemmer skal være styret i 

hende senest 6 uker før årsmøtet (senest 02.02.16). Gruppeledernes årsrapporter skal 

være styret i hende senest 15.01.16.  

 Det er ingen nyheter angående hall. Styret følger med på markedet og eventuelle 

brukte haller som kan bli aktuelle å kjøpe.  

 Det behøves mer struktur på gressklipping og andre typer vedlikehold av klubbens 

områder (fjerne busker og kratt med ryddesag, snømåking, skifting av lyspærer i 

lyskasterne, med med). Det er kommet inn forslag om å skaffe en person som kan få 

en godtgjørelse for å gjennomføre slike oppgaver jevnlig. Etter styrets vurdering av 

forslaget kan et slikt spørsmål tas opp på årsmøtet og godkjennes eller avslås av 

medlemmene. Styret må utarbeide vilkår for en eventuell slik jobb; hva jobben går ut 

på og lignende; foreløpig har Svein ansvar for å få oversikt over dette. Forslaget er 

kommet inn på grunn av unødvendig mye press på enkeltpersoner i klubben, som i 

øyeblikket utfører alle slike oppgaver som dugnad. Det må diskuteres hvordan et slikt 

tiltak eventuelt skal finansieres.  



 Kurs for vårparten må planlegges. Kurs er svært aktuelle i hundemiljøet for tiden 

(også for personer som ikke er faste medlemmer av noen hundeklubb, eller som ikke 

trener regelmessig), og styret har et ønske om at klubben skal arrangere kurs som 

tilbys medlemmer og ikke-medlemmer. Det er blant annet kommet inn forslag om 

valpekurs, hverdagslydighetskurs og sporkurs. Gruppelederne i klubbens 

treningsgrupper må komme med forslag til kursplan innen neste styremøte (senest 

31.01.16). Det skal legges vekt på at avholdte kurs er av god kvalitet, og har mye 

nytteverdi for kursdeltakerne.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 

 


