
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 05.09.16 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 05.09.16 

klokka 18:20. Møtet ble avsluttet klokka 20:00.  

 

Det var 8 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Vidar Pettersen 

Janne Braarud Jensen  

Svein Kristoffersen 

Svanhild Urholm  

Anneli Bentsen 

 

Ikke møtt:  

Sandra Jentoft 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Nordea bank har sendt ut brev om krav til å sende inn signatur – dette er allerede blitt 

gjort, og styret stiller seg spørrende til det nye brevet.  

 Liste over medlemmer som har betalt treningsavgift i klubben skal legges ut på 

klubbens facebookside.  

 Klubbens økonomi ble gjennomgått. Det har kommet inn nærmere 80 000 kroner etter 

agility-stevnet i august.  

 Planlegging av kurs for utdanning til trinn 1 og 2-instruktører begynner å nærme seg 

ferdig.  

 Det er offisielt godkjent at Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb skal arrangere 

agilitystevne 1. mai 2017.  

 Klubbens medlemmer oppfordres til å hjelpe til på stevner som klubben arrangerer; på 

tross av at de selv kunne ønsket å stille på et annet stevne den aktuelle dagen. Det 

fungerer likt i alle klubber; dersom ingen stiller opp for å hjelpe til, vil det ikke være 

mulig for klubben å arrangere stevner. Det er ikke mer enn 7 dager i året hvor FOBHK 



arrangerer stevner, så det bør være muligheter for de fleste til å holde av enkelte av 

stevnedagene. 

 Når klubben arrangerer stevner bør det ikke forekomme at medlemmer sendes hjem 

fordi det ikke er noe de skal hjelpe til med; det finnes alltids noe en kan hjelpe til med.  

 Det er bestemt at Janne skal være ansvarlig for å skaffe folk til kiosk-arbeid på 

stevner. Gabriele vil være ansvarlig for innkjøp av mat til kiosken på stevner.  

 Som hovedregel skal alle betale for å starte på eget stevne.  

 Kontrakt med tanke på vask av klubbhus ble nevnt, men ingen endringer ble gjort. 

 Det er booket 2 dommere til lydighetsstevnet som skal arrangeres, men ut fra antall 

påmeldte trengs det muligens kun én dommer. Situasjonen vil bli revurdert når 

lydighetsstevnet nærmer seg.  

 Problematikk angående manglende gressklipping av klubbens områder i sommer ble 

tatt opp. Det har blitt skrevet ugjennomtenkte meldinger på facebook av både 

styremedlemmer og andre klubbmedlemmer, og dette er ingen ønskelig situasjon for 

noen parter. Styret ønsker å unngå at lignende hendelser forekommer senere, og 

oppfordrer alle til å trå varsomt med kommentarer som postes på facebook – alle 

mennesker oppfatter kommentarer forskjellig, ut fra egne erfaringer og eget ståsted. 

Hovedårsaken til den manglende gressklippingen har vært en misforståelse innad i 

styret, som nå er ryddet opp i.  

 Det gjøres oppmerksom på at det er enkeltpersoner i klubben som gjør veldig mye 

dugnadsarbeid; det være seg klippe gress eller måke snø eller reparere containerne 

med utstyr. Det er viktig å huske at treningsavgiften ikke fungerer som lønn for noen; 

disse enkeltpersonene er ikke på noen måte ansatt i klubben, de er kun ildsjeler som 

ønsker det beste for andre, og som er villige til å ta i et ekstra tak.  

 Treningsavgiften ble i sin tid innført for å erstatte innsamlingsdugnader på jysk og 

lignende. Pengene som samles inn fra treningsavgifter brukes på vedlikehold av 

klubbhuset og klubbens områder.  

 I og med at Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb er en klubb (i motsetning til en 

bedrift), er det avgjørende at flertallet hjelper til med vedlikehold av området, og 

arbeid i forbindelse med arrangerte stevner.  

 Styret har godkjent å gi midler til en arrangert pizza-kveld for alle klubbens 

medlemmer, som en takk for hjelp og bidrag i forbindelse med klubbens nylig 

arrangerte stevner.  



 Vidar vil arrangere «introduksjon i spor» for de som måtte ønske det; det er kommet 

forslag om at spesielt de som trener rally-lydighet kan ha glede av slik trening.  

 Viktigheten av orden ble tatt opp på styremøtet. Dersom noe lånes må det settes 

tilbake på plass der det hører hjemme, og det bør være god orden og ryddig i klubbens 

lokaler. Viktigheten av dette styrkes da det er flere som leier i klubbhuset, og det 

ønskes at de skal ha gode vilkår for sin leieavtale.  

 Styret har godkjent å kjøpe inn følgende utstyr: 

o 2 x magnettavle for innroper på stevner 

o 2 x løpetidsteppe (brukes på agilitystevner) 

o Refleksvester med klubbens logo (til de som jobber på stevner) 

o Mur (agility-hinder) 

 Det er besluttet at agility-felthindrene som ble kjøpt fra terrierklubben skal settes ute 

på kunstgresstreningsbanen, slik at de kan brukes også utenom treningstider. 

Beslutninger er gjort fordi felthindrene er tunge og vanskelig å ta ut og trene på 

dersom man kommer alene for å trene.  

 Det er foreslått å gjøre en opprydding i agilityhinder-containerne, slik at det blir én 

agility-container til klubbens felthinder, og én til andre typer hinder. Håpet er at det vil 

bli lettere å ta ut felthindrene på trening. Agility-gruppa vil begynne å jobbe med dette 

på en trening hvor det er mange som har møtt opp.  

 Den ene agility-containeren er lekk og tar inn vann, og må repareres. Svein har fått 

ansvar for reparasjon av containeren.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 

 


