Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 05.12.16
Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 05.12.16
klokka 18:10. Møtet ble avsluttet klokka 19:25.

Det var 7 styremedlemmer til stede på møtet:
Steinar Jensen
Natalie Kløverød
Gabriele Oehninger-Storvoll
Svein Kristoffersen
Svanhild Urholm
Anneli Bentsen
Sandra Jentoft

Ikke møtt:
Janne Braarud Jensen
Vidar Pettersen

Saker som ble tatt opp på styremøtet:


Containeren som har tatt inn vann, har nå fått nytt tak. Containerne er snart ferdig
ordnet.



Agility-felthindrene som har stått ute på kunstgressbanen er tatt inn i container for
vinteren.



15 nye slalåmpinner er kjøpt inn.



Klubbens økonomi ble gjennomgått.



Klubbens arrangerte instruktørkurs hadde 8 deltakere, og gikk med overskudd.
Økonomien for instruktørkurset ble diskutert på styremøtet, og er også gjennomgått i
ettertid.



Det er kjøpt inn utstyr til smeller-trening.



Årets strømoppgjør er tilsendt klubben, og det viser seg at det er blitt betalt for mye i
strøm, så klubben vil få tilbake penger for strøm.



Innkjørselen til klubbens område er forbedret. Da endringen i hovedsak er gjort med
tanke på bussene til handicap-foreningen, står denne foreningen for finansieringen av
den nye innkjørselen.



Det er bestilt 10 bøker om smeller, som blant annet kan brukes som støttelitteratur ved
avholdelse av kurs. Gabriele og Grete har mulighet til å avholde kurs i smeller. Det er
også nevnt at ekstern instruktør kan leies inn ved behov.



Agilitygruppa har ansvar for å tømme den nå vanntette containeren for eventuelle
vannrester, og flytte tilbake hindrene som i utgangspunktet stod lagret i denne. Dette
skal ordnes på et tidspunkt etter jul. Når hindrene flyttes tilbake vil nye lyskastere
kunne tas ut av containeren som hindrene foreløpig står i, og det vil bli mulighet for
bedre opplysning av utebanene, ved å sette flere lyskastere opp i klubbens lysmast.



Svein skal bestille 50 refleksvester med klubbens logo påtrykt, til bruk på klubbens
stevner og arrangementer. Disse må være styret i hende innen agilitystevnet 1. mai.



Steder for styrets julebord er enda ikke bestemt. Svanhild vil gi beskjed før julebordet
arrangeres.



Klubbens hjemmeside behøver en oppdatering av teksten som handler om de ulike
treningsgruppene. Gruppelederne har ansvar for å skrive en ny tekst som kan legges ut
på hjemmesiden, for å informere om de forskjellige treningsgruppene i klubben.



Dokumenter til årsmøtet i 2017 kommer til å publiseres på klubbens hjemmeside
senest 20.12.16, med beskjed om at regnskap vil bli gitt ut senere. Regnskapet har ikke
mulighet til å publiseres før 31.12.16, da regnskapsåret gjelder til og med denne
datoen.



Svanhild har ansvar for å handle inn utmerkelser til styremedlemmer som skal gå av
ved årsmøtet i 2017, samt til eventuelle andre som skal få utdelt en liten
oppmerksomhet.



Det ble diskutert om det skal gis en symbolsk gave til hvert styremedlem på hvert
årsmøte. Dette ble foreslått for at de styremedlemmene som er i styret i mange år, skal
få like stor uttelling for sitt arbeid som de som kun er ett år i styret. Det ble foreløpig
ikke enighet om dette, da styret arrangerer julebord hvert år, som en uttelling til hvert
styremedlem for deres arbeid. Det ble slått fast at dersom gavegivning til
styremedlemmer skal bli aktuelt, må dette tas opp på årsmøtet og godkjennes av
klubbens medlemmer. Denne saken er utsatt på ubestemt tid.

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød

