
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 08.02.16 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 08.02.16 

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

 

Det var 6 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Svanhild Urholm  

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Vidar Pettersen 

Janne Braarud Jensen  

 

Ikke møtt:  

Cathrine Brattli  

Lars Erik Bye 

Svein Kristoffersen 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Faktura på vann og pumpe til klubbhuset er ankommet.  

 Klubbens bruksbankkonto inneholder mye penger på grunn av inntekter fra agility-

stevnet i August 2015. Styret vedtok å flytte noen av disse pengene over på sparekonto 

(huskonto).  

 Kursplan fra gruppeledere har vært etterlyst av sekretær, men det er ikke kommet inn 

noen forslag til kurshelger fra treningsgruppelederne. For at klubben skal få arrangert 

kurs skal sekretær forfatte et brev til instruktører som er utdannet i klubbens regi. Flere 

av disse har gjort avtale om å være instruktør på kurs i regi av klubben, uten å ha 

gjennomført dette. Slike avtaler bygger på et samarbeid mellom instruktør og klubb, 

hvor instruktør får dekket instruktørutdannelse mot at de arrangerer kurs for klubben.  

 Det er kommet inn forslag om å leie inn instruktører som ikke har tilknytning til 

klubben. Ved at instruktøren får bruke klubbens områder til å arrangere kurs kan 

instruktør og klubb dele inntektene fra holdte kurs.  



 Årsrapport er kommet inn fra alle gruppelederne i klubben. Disse vil bli presentert på 

årsmøtet.  

 Det planlegges i år å arrangere utdanning av instruktører. I utgangspunktet ønsker 

styret å få gjennomført en trinn-1-instruktørutdanning, men forhåpentligvis vil det 

være deltakelse nok til også å arrangere trinn-2-instruktørutdanning. Janne har fått 

ansvar for å arrangere dette.  

 Et styremedlem er plukket ut til å dra på konferanse med NBF.  

 Det begynner å komme inn henvendelser og spørsmål om årets «Plankevalpen». Styret 

ønsker å vente med å annonsere Plankevalpen til det er blitt gjort avtale med dommere 

som kan dømme på valpeshowet.  

 Styret har vært i kontakt med et firma som muligens kunne tilbudt klubben en brukt 

hall, men det har nå blitt uaktuelt for firmaet å inngå en avtale. Klubbens hallkomité er 

nå i kontakt med forhandler av haller, for å prøve å finne en passende treningshall.  

 Det er viktig at klubben legger de økonomiske forholdene til rette for anskaffelse av 

treningshall. Det er nødvendig at klubben har sponsorer for å kunne finansiere hallen.  

 Treningstider inne i huset kommer til å bli endret etter sommeren, slik at fordeling av 

gruppenes treningstider vil bli annerledes. Saken vil tas opp igjen nærmere høsten.  

 Strømmåler i klubbhuset er ikke lest av. Svein og kasserer skal lese av strøm.  

 Saker som skal tas opp på årsmøtet er blitt gått igjennom i styret. Blant annet ønsker 

styret å annonsere at lydighetsgruppa trenger en ny gruppeleder, da tidligere 

gruppeleder har trukket seg. Styret håper at en mulig ny gruppeleder vil melde sin 

interesse.  

 Forslaget om at klubben kan skaffe en person som kan få en godtgjørelse for å 

gjennomføre vedlikehold av klubbens område ble tatt opp. Det var enighet i styret om 

at et slikt tiltak foreløpig ikke er aktuelt. Dette vil si at det er viktig at klubbens 

medlemmer stiller opp for å gjøre vedlikeholdsarbeid på klubbens område.  

 Transport for klubben (for eksempel kjøring for å handle inn mat og drikke til 

klubbens stevner) skal betales av klubben. Dette vil omfatte drivstoffpenger og 

bompenger.  

 Det er besluttet at hverken styremedlemmer eller gruppeledere skal betale den årlige 

treningsavgiften. Dette er for å gi disse klubbmedlemmene noe igjen for å gjøre en stor 

og frivillig innsats for klubben.  

 Sekretær skal gå til anskaffelse av en ny sekretær-PC for klubben.  



 Kasserer har fått ansvaret for å kjøpe inn blomster til årsmøtet.  

 Traktorens vognkort er nå i traktoren (kopi nummer 2 tas vare på av sekretær).  

 Sekretær har fått ansvar for å skrive årsmøtedokumenter for årsmøtet i 2016. 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 

 


