
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 06.02.17 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 06.02.17 

klokka 18:07. Møtet ble avsluttet klokka 19:35.  

 

Det var 7 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Svein Kristoffersen 

Svanhild Urholm  

Anneli Bentsen 

Vidar Pettersen 

 

Ikke møtt: 

Sandra Jentoft 

Janne Braarud Jensen 

 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Økonomi og budsjett for 2017 ble gjennomgått, som forberedelse til årsmøtet 

14.02.17. 

 Medlemstallet i klubben er sunket. Det vurderes til at medlemstallet vanligvis synker 

noe ved årets start, og tar seg opp utover året. Det er likevel viktig at klubben jobber 

med rekruttering av nye medlemmer. 

 Det vil synes på regnskap fra 2016 at det er kjøpt inn en traktor i løpet av året. 

 Alle dokumenter til årsmøtet er i stand. Årsrapport fra utstillingsgruppa er ikke 

kommet inn. Styret vil møte opp før årsmøtets start for å klargjøre lokalet med tanke 

på stoler, bord, prosjektor, og utskrift av økonomi-papirer til utdeling til medlemmene.  

 Det ønskes å ta opp på årsmøtet at det behøves en materialforvalter, eller en 

ansvarsperson i hver treningsgruppe som kan ha oversikt over treningsgruppas utstyr.  

 Det er kommet forespørsel om leie av klubbhuset. Priser for utleie ble fastsatt, og vil 

legges ut på klubbens hjemmeside. Prisene for utleie er også vist under, i tabell: 



 1 dag 1 helg (lørdag + søndag) 

Klubbhuset, innendørs 1200 kr 2000 kr 

Klubbhus + utebaner 1500 kr 3000 kr 

 

Kunstgressbanen er ikke inkludert i leie, denne skal under enhver anledning være 

tilgjengelig for trening for klubbens medlemmer. 

 Det er kommet forespørsel om å leie treningsbane kun formiddager. Styret har 

besluttet at prisen for dette vil være 600 kr per formiddag, ellers er det mulighet for å 

bli medlem i FOBHK og trene fritt på klubbens område når man måtte ønske. 

 Vidar har vært i kontakt med et firma som kan tilby klubben en hall på 30 x 40 meter. 

Plassering av hallen ble diskutert på styremøtet. Det ble besluttet at FOBHK kommer 

til å kjøpe hall fra firmaet, dersom det kommer et endelig tilbud om å få kjøpe hall. 

Vidar har ansvar for eventuelt innkjøp. Oppsetting av hall er inkludert i prisen, og det 

håpes at hallen vil være satt opp i løpet av sommeren, og være klar til å trene 

innendørs i til neste vintersesong.  

 Det er kommet inn forespørsel fra landslaget i agility, om FOBHK kunne tenke seg å 

sponse laget med kr. 1500, mot å få sin logo på agilitylandslagets hjemmeside. Styret 

vedtok å støtte agilitylandslaget med 1500 kr. Sekretær skal gi agilitylandslaget 

tilbakemelding om dette, kasserer skal overføre penger og sende klubbens logo til 

agilitylandslaget.  

 I det norske agilitymiljøet er det blitt snakk om at FOBHK sitt agilitystevne i august 

2017 krasjer med Hadelands stevne. Denne situasjonen er oppstått da FOBHK måtte 

flytte stevnet fra den opprinnelige stevnedatoen, pga. NKK-arrangement den helga. 

Det er ikke ønskelig at FOBHK sitt stevne krasjer med Hadeland. Styret har vært i 

kontakt med Hadeland hundeklubb, men de er ikke villige til å flytte sitt stevne. Det 

ønskes at FOBHK kan arrangere sitt stevne den siste helga i juli; det må da gjøres en 

avtale med Boxerklubben, som i utgangspunktet har forspurt å leie klubbens område 

denne helga, til sin rasespesial. Svanhild har ansvar for å ta kontakt med Boxerklubben 

for å få til en mulig avtale.  

 Svanhild har ansvar for å skaffe utmerkelser til årsmøtet, til styremedlemmer som går 

ut av styret (Natalie og Sandra), samt Hanne, som er blitt Norgesmester i Freestyle.  

 Saker som må ordnes før årsmøtet: 



o Oppdatert medlemsliste må skrives ut, og en person må velges til å sjekke lista 

for hvert medlem som kommer på årsmøtet. Kun betalende medlemmer har 

mulighet til å avgi stemme på årsmøtet. 

o Budsjett og regnskap må skrives ut / kopieres opp for å kunne gi til 

medlemmene som møter til årsmøtet.  

o Prosjektor må settes opp, for å vise årsmøtedokumentene på storskjerm. 

Svanhild skal skaffe en innretning som gjør det mulig å feste prosjektoren i 

taket i klubbhuset.  

 Det ble forespurt om premier til rallylydighetsstevnet er planlagt. Svanhild har ansvar 

for å holde kontakt med Europris, med hjelp fra Cathrine, for å ordne premier til 

klubbens arrangerte stevner.  

 Det er færre medlemmer i treningsgruppa for rallylydighet, enn det var tidligere. Det 

ønskes å øke størrelsen på gruppa innen sommersesongen starter. Det ble tatt opp 

hvordan man best kan rekruttere nye treningskamerater. Forslag fra styret er å være 

imøtekommende mot nye medlemmer som ønsker å prøve sporten; se den nyankomne, 

hils, introduser dem til sporten, og inkluder dem til treningsgruppa. Det anbefales også 

å foreslå for ikke-medlemmer av klubben, at de kan komme en tur på trening og prøve 

ut sporten. Dersom noen har forslag for å forbedre rekruttering, tas disse imot med 

takk. Send gjerne inn til styret@fredrikstadbrukshundklubb.net 

 Det er muligheter for at det vil komme inn en forespørsel om å ha hundepark på 

området til FOBHK, etter klager på støy etter oppsetting av hundepark ved 

Bjørndalsdammene. Det ønskes ikke å ha løse hunder løpende rundt på klubbens 

område; området skal kunne brukes til hundetrening, noe som tilsier at hunder som 

oppholder seg på området må være under kontroll. Dersom det kommer inn en 

forespørsel om oppsetting av hundepark på FOBHK sitt område, må denne i så fall 

settes opp et stykke inne i skogen – ikke åpent på gresslettene; disse er ment for 

trening, ikke løsslipp.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 

mailto:styret@fredrikstadbrukshundklubb.net

