
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 29.02.16 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 29.02.16 

klokka 18:10. Møtet ble avsluttet klokka 19:15.  

 

Det var 7 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Svanhild Urholm  

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Vidar Pettersen 

Lars Erik Bye 

Svein Kristoffersen 

 

Ikke møtt:  

Cathrine Brattli  

Janne Braarud Jensen  

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Inntektene fra lydighetsstevnet i 2015, samt Plankevalpen 2015, er nå kommet inn på 

Fredrikstad og Omegn Brukshundklubbs bankkonto (overført fra NKK).  

 En del penger er flyttet fra klubbens bruks-bankkonto til klubbens hus-bankkonto.  

 Revisjonsrapport fra revisor er kommet inn, og ble lest opp på styremøtet. 

Revisjonsrapporten vil bli tatt opp på årsmøtet. Det er blitt et stort underskudd for 

klubben i 2015, dette er fordi inntektene fra flere av klubbens arrangerte stevner ikke 

ble overført fra NKK før etter nyttår 2016. Selv medregnet de forsinkede stevne-

inntektene gikk klubben i underskudd i 2015, dette er på grunn av at det har blitt gjort 

mange tiltak i forbindelse med klubbens område i 2015. Blant annet er det blitt lagt 

nye rør i bakken, klubben har kjøpt inn traktor, flere utendørs baner har blitt påbegynt 

med gruslegging, jevning av jord og lignende, og det er kjøpt inn nytt agilityutstyr. 

Alle disse tiltakene er langtidsinvesteringer, så det kommer ikke til å bli vedvarende 

store utgifter til slike tiltak; dette gjør at økonomiunderskuddet i 2015 kan aksepteres. 

Revisor kan svare på eventuelle spørsmål om økonomi som kommer opp på årsmøtet. 



 Når frosten forsvinner blir det aktuelt å gjøre klar kunstgressbanen som er påbegynt på 

klubbens område. Grus vil slettes ut med klubbens traktor, og kunstgresset skal legges 

ut oppå grusen. Det er nødvendig med hjelp fra klubbens medlemmer for å få lagt ut 

kunstgresset; det er tungt og tar lang tid dersom kun et par stykker jobber med det, 

men dersom mange av klubbens medlemmer blir med på dugnaden blir ikke jobben så 

stor. Svanhild har fått ansvar for å velge en dato for dugnaden, det er ønskelig at denne 

er før påske. Andre vedlikeholdsoppgaver (kantklipping og lignende) i forbindelse 

med klubbens uteområde vil bli utført samtidig som kunstgresset legges. 

 Svein tar kontakt med klubbens sponsorer og informerer dem om hvilke stevner 

klubben skal arrangere i 2016, slik at premier er klare til de aktuelle stevnene.  

 Klubben har fått tilbud om fibernett på sitt område. Styret har vurdert at dette ikke er 

nødvendig for klubben i seg selv, men det kan allikevel bli aktuelt å ta imot tilbudet 

dersom de som bor i klubbens leiligheter har ønske om fibernett. Svein skal ta kontakt 

med leieboerne og høre om de har interesse av dette, og ordne med en eventuell avtale 

angående fibernettet.  

 Leieavtale om eiendom (originaldokument) ivaretas av sekretær. Dokumentet kommer 

til å bli oppbevart i sekretærvesken i en plastlomme eller mappe.  

 Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb er påmeldt hundens dag den 28. Mai 2016. 

Styret håper å få til en hyggelig dag for medlemmer av klubben og øvrige interesserte, 

hvor det blir oppvisning med forskjellige hundeaktiviteter. Dette vil tas opp og 

planlegges nærmere på senere styremøter.  

 Kasserer skal sende over revisjonsrapport og regnskap til sekretær.  

 Årsrapporter fra klubbens gruppeledere har blitt lest av styret. Styret jobber med å 

utvide årsrapportene, i samarbeid med lederne for treningsgruppene. Dette er for å få 

en best mulig beskrivelse av klubbens treninger, stevner og lignende gjennom 2015.  

 Styret har godkjent at det kan settes opp gjerde rundt kunstgressbanen. Det vil 

allikevel være mulig å bruke området som parkering og lignende under stevner.  

 Det er forespurt et bredere tilbud i brukssporten. Idéen om en MH-testbane ble luftet 

på styremøtet. (MH står for «Mentalbeskrivelse av hund».) Det er ønskelig med nytt / 

oppgradert utstyr til brukstrening. Bruksstigen bør festes til bakken slik at trening på 

denne blir enklere. Klubben skal prøve å få til at det blir arrangert brukstrening hver 

mandag. Vidar har fått ansvaret for å gjennomgå klubbens brukstreningsutstyr og se 

hvilke nye innkjøp som blir aktuelle, samt å inspisere område til test-bane og starte 



planleggingsjobben for arrangert brukstrening i klubbens regi. Vidar har også fått 

ansvar for å formidle nye treningstilbud til klubbens medlemmer. Styret setter stor pris 

på at det er interesse og motivasjon for å bedre klubbens treningstilbud innenfor 

brukssporten.  

 Lederne for de forskjellige treningsgruppene i klubben må samles til et møte for å bli 

enige om treningstider på klubbens baner for utesesongen i 2016.  

 Styret gjennomgikk handlingsplan for 2016. Denne skal presenteres for medlemmene 

på årsmøtet. Handlingsplanen vil inneholde planlagte stevner, planlagte kurs, og 

planlagte dugnader i 2016.  

 Langtidsplan (gjelder for 3 år) ble også gjennomgått. Denne skal også presenteres på 

årsmøtet.  

 Sekretær har forfattet et brev til instruktører som er utdannet i klubbens regi. Dette ble 

tatt opp på forrige styremøte. Ved neste styremøte skal det gås igjennom hvilke 

instruktører som skal motta brevet.  

 Styret har vedtatt at innleide instruktører skal få 50% av inntektene fra kurs arrangert i 

klubbens regi. Det er blitt estimert ønsket pris per ekvipasje for helgekurs.   

 Instruktørutdanning er planlagt og lagt ut på klubbens hjemmeside. Kurset vil bli 

arrangert over flere helger, og det vil være mulighet for både trinn 1 og trinn 2 

instruktørutdannelse.  

 Plankevalpen er blitt annonsert på klubbens hjemmeside.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 

 


