
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 05.04.16 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 05.04.16 

klokka 18:10. Møtet ble avsluttet klokka 19:45.  

 

Det var 6 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Svanhild Urholm  

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Anneli Bentsen 

Svein Kristoffersen 

 

Ikke møtt:  

Sandra Jentoft 

Janne Braarud Jensen  

Vidar Pettersen 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 I og med at Post i Butikk er flyttet fra Kiwi til Coop, flytter også klubbens postboks. 

Den nye postboksen har ny nøkkel. Kasserer har ansvar for postboksen.  

 Svanhild skal på sitt møte med gruppelederne i FOBHK ta opp følgene saker:  

o Informasjon om treningsavgift.  

o Det skal lages en liste over navn og kontaktinformasjon til alle medlemmene i 

komitéene i de forskjellige treningsgruppene. 

o Gruppene må planlegge kurs de skal holde i år.  

o Det må ikke bestilles for mange rosetter, eller gis ut premier til for mange av 

deltakerne på klubbens arrangerte stevner.  

o Ute-treningstider skal fordeles mellom gruppene.  

o Informasjon om klubbens vårdugnad skal gis.  

o Kioskpriser er fastsatt av styret og skal ikke endres på under stevner.  

 Klubben har fått invitasjon til dialogmøte med NKK. Det er interesse i styret for å dra 

på møtet. Det skal vurderes om to styremedlemmer får til å være med på møtet.  



 Styrets faste møtedag er den første mandagen i hver måned.  

 Private kurs kan ikke annonseres på klubbens facebook- eller hjemmeside.  

 Alle instruktører skal få 50% av inntektene for kurs som arrangeres i regi av klubben.  

 Kioskpriser ved stevner er bestemt av styret, og disse kan ikke endres på «ved behov» 

på stevner. Kasserer har den utarbeidete listen over kioskpriser.  

 Vårdugnad skal avholdes på klubbens område den 16.04.16, klokka 09:00. 

Arbeidsoppgaver blir blant annet å legge på kunstgress på den nye treningsbanen på 

klubbens område. Det vil bli servert mat til medlemmene som stiller opp på dugnaden.  

 Hundens dag den 28.05.16 må planlegges. Det er kommet forslag om at de forskjellige 

treningsgruppene kan ha oppvisning av sin sport. Hundens dag er en dag hvor klubben 

har mulighet til å vise frem hva som foregår her, og rekruttere eventuelle nye 

medlemmer. Svein skal ringe NKK og høre om de har lagt noen planer for hundens 

dag.  

 Kasserer skal undersøke hvilke av klubbens instruktører som skal motta tidligere 

forfattet brev med anmodning om å holde kurs for klubben.  

 Det vil ikke lenger være kjøkkentjeneste på tirsdagstreningene. Flere medlemmer av 

klubben, samt styret, har observert at det er liten interesse for sosialt samvær med 

vafler og kaffe etter miljøtrening på tirsdager.  

 Det er godkjent styrevedtak på at ingen av klubbens medlemmer får lov til å starte på 

klubbens arrangerte stevner med mindre de selv er med og hjelper til med arrangering 

av stevnet.  

 Det har vært spørsmål om krav for å ta instruktørutdanningskurs. Alle som ønsker det 

kan gå instruktørutdanningskurs. Etter kurset vil det være en skriftlig, muntlig og 

praktisk eksamen for å få kurset godkjent. Med godkjent kurs kreves det at man går 20 

timer som hjelpeinstruktør under godkjent instruktør for å bli godkjent som NKK-

instruktør dersom man oppfyller ett av visse krav angående oppnåelser med egen 

hund. Eventuelt kan man (med godkjent kurs) gå 60 timer som aspirant under 2 

godkjente NKK-instruktører for å bli godkjent instruktør.  

Det fulle regelverket kan leses på NKK sine nettsider:  

http://web2.nkk.no/filestore/Utdanningsplaner/Uplan-Trinn-I-2007-I-BRUK.pdf 

  Klubben vil sponse én instruktør på instruktørkurset som er utlyst. Dersom det er flere 

av klubbens medlemmer som melder seg til å gå instruktørkurs, vil «rabatten» deles på 

disse.  

http://web2.nkk.no/filestore/Utdanningsplaner/Uplan-Trinn-I-2007-I-BRUK.pdf


 Sekretær skal utarbeide et brev som beskriver styrets krav angående vasking av 

klubbhus innvendig. 

 Årsmøtet må forbedres betraktelig til neste år:  

o Det er ønske om å få alle årsmøtedokumentene vist på storskjerm under 

årsmøtet, slik at det blir lettere for medlemmene å følge med.  

o Inntekter fra klubbens respektive stevner ble ikke lest opp på årsmøtet, men 

tallene på dette er i klubbens regnskap, som er lagt ut på hjemmesiden. ( 

http://www.fredrikstadbrukshundklubb.net/wp-content/uploads/2016/03/3.2-

Regnskap-og-balanse-for-FOBHK-2015.pdf )  

o Det ønskes mindre «avstand» mellom styret og medlemmer i 

årsmøtesituasjonen; det er ønske om å få bedre frem at alle i rommet har like 

mye å si under årsmøtet. Det kom forslag om å ha alle oppmøtte sittende i en 

hestesko-formasjon / sirkel for å få frem riktig innstilling.  

o Årsmøtet må bli planlagt mye tidligere enn det var til årets årsmøte.  

o Alle styremedlemmer må bidra til å få årsmøtepapirene ordnet, slik at ikke kun 

et par stykker sitter med all jobben.  

o Det må gjøres klar liste over inntekter fra klubbens forskjellige stevner, samt 

kioskinntekter. Dette er så medlemmene skal få greie på hvilke stevner som ga 

hvilke inntekter.  

 Dokumenter som legges på klubbens hjemmeside må også postes på klubbens 

facebookside, da medlemmer gjerne frekventerer denne oftere enn hjemmesiden. 

Møtereferater og protokoller vil fortsatt publiseres kun på hjemmesiden.  

 Prisanslag for fiksing av takrenner er satt til 18 000 kroner for jobben, i tillegg til 

penger for materialer.  

 Det er spørsmål om det er blitt bestilt for mange rosetter til årets stevner i klubben. 

Dette skal tas opp med komitélederne i de forskjellige treningsgruppene.  

 Klubben bør ha samme sløyfe-ordning på sin utstilling «Plankevalpen» som andre 

klubber har på sine arrangerte utstillinger. BIS-sløyfer, BIR-sløyfer og lignende vil bli 

delt ut til vinnerne, mens Excellent-sløyfer og lignende kan kjøpes i sekretariatet.  

 Det skal gis ut riktig antall premier ved klubbens arrangerte stevner. En større premie 

til ekvipasjene som kommer på premiepallen, og en mindre premie til 1/3 av 

deltakerne.  

http://www.fredrikstadbrukshundklubb.net/wp-content/uploads/2016/03/3.2-Regnskap-og-balanse-for-FOBHK-2015.pdf
http://www.fredrikstadbrukshundklubb.net/wp-content/uploads/2016/03/3.2-Regnskap-og-balanse-for-FOBHK-2015.pdf


 For å få flere deltakere på klubbens arrangerte stevner krever god markedsføring. 

Dette innebærer for eksempel ark som henges opp på klubbens område, annonse i 

lokalavisa, flyere på veterinærkontor, oppslag på oppslagstavla til nærmiljøbutikken.  

 Styret har godkjent kjøp av en ekstra benk til klubbens uteområde.  

 Det må kjøpes inn brus og pølser til vårdugnaden 16.04.16. Et styremedlem kan ordne 

dette dersom det passer seg for dem.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 

 


