
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 06.06.16 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 06.06.16 

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

 

Det var 5 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Vidar Pettersen 

Janne Braarud Jensen  

Svein Kristoffersen 

 

Ikke møtt:  

Sandra Jentoft 

Svanhild Urholm  

Anneli Bentsen 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

  Neste styremøte vil arrangeres i september, med mindre det kommer opp saker som 

bør tas opp i løpet av sommeren.  

 Økonomi ble gjennomgått. Inntekter fra Plankevalpen er kommet inn og kontrollert. 

 Det vurderes å utvide Plankevalpen ved å inkludere valper opp til 24. mnd. alder.  

 Det vurderes å arrangere offisiell utstilling i tillegg til Plankevalpen. Dette kan 

arrangeres tidligst i 2018. Det er usikkert om klubbens område vil være stort nok til å 

avholde en stor utstilling; dette vil undersøkes av utstillingskomitéen. Det kan 

eventuelt bli aktuelt å arrangere utstilling for enkelte rasegrupper, eller å leie et større 

område for arrangering av stor utstilling.  

 Batteriet til gressklipperen er flatt. I og med at batteriet kun er ett år gammelt bør 

batteriet kunne byttes på garantien. Svein skal ordne med bytte av gressklipperbatteri.  

 Vannkrana på utsida av klubbhuset skal klargjøres før rallylydighetsstevnet 11. og 12. 

juni. Antakelig er det ingen lekkasje i vannslangen.  



 Takrennene på klubbhuset skal byttes. Styret har vært i kontakt med blikkenslager som 

skal sørge for materialer og utføre bytte av takrenner for en samlet pris av 35 000 kr.  

 Konkurranselederkurset som skulle arrangeres av NKK ble avlyst pga. for få 

påmeldte. Kurs vil arrangeres i August. FOBHK ønsker å sende minst én deltaker på 

kurset.  

 Styret skal utarbeide en skriftlig anbefaling av klubbmedlemmer som er aktuelle 

deltakere til dommerutdannelse for NBF.  

 Rallylydighetskurs skal arrangeres høsten 2016.  

 Rallystevnet 11. og 12. juni har 52 påmeldte på lørdag og 56 påmeldte på søndag. 

Dugnadsliste er under kontroll.  

 Det har vært svinn av enkelte av klubbens sponsede premier til stevnebruk.  

 Vaskepersonell skal kontaktes for ekstra vask av klubbhuset før og etter 

rallylydighetsstevnet 11. og 12. juni.  

 Gresset på klubbens uteområde må klippes i løpet av sommeren. Det ønskes at de av 

styrets medlemmer som har mulighet, tar ansvar for dette.  

 Det bør gjøres litt kantklipp på klubbens område før arrangerte stevner.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 

 


