
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler, den 03.09.18 

klokka 18.  

 

Det var 6 styremedlemmer til stede på møtet:  

Gabriele Oehninger-Storvoll, Anneli Kilen Kjeserud, Vidar Pettersen, Tonje Skistad, Svanhild 

Urholm og Grete Brevig 

 

Ikke møtt: Steinar Jensen, Svein Kristoffersen og Janne Braarud Jensen, 

**************************************************** 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 

Sak 1: Budsjett  

• Saldo 278,953.  

• Ag stevne `ca 120000 brutto 

• Vedtak: 

Fra og med 2019 skal det ikke tas betalt for bobiler ved stevne 

 

Sak 2: Hallen 

• Det var møte med hallgruppen siste uke – 01.oktober starter jobbinga – og det vil da ta 

ca 14 dager før det er ferdig. Da vil Vidar kjøre inn et par ekstra lass med subbus. Da 

vi det være behov for fok til å rake dette utover. 

• Gabrielle vil prøve å finne priser til lamper / lys til hallen 

• Vidar sjekker mulighet / priser til å leie truck 

• Svanhild har tatt kontakt med Drøbak om at vi ikke kan ta imot kunstgresset før hallen 

er opp – det er ok 

• Agilitystevner neste år; mai, aug og desember. 

• Rally- og smeller stevner feb/mars og på høsten – må samordnes sånn at det ikke 

arrangeres på samme datoer. 

• Gabriele har betalt første regning for hallen 

 



 

Sak 3: Lukt i kjeller 

• Medlemmer av bokserklubben har rapportert råtten lukt i kjellern og lurer på om det 

ligger en rotte/mus i veggen der. Styret mente at det er lukt etter søppel, dette ble 

sjekket og det viste seg at søppel etter ag-stevnet i august fremdeles sto i sekker i  

kjellertrappa med utgang ut. Den ble øyeblikkelig fjernet og det ble lufta. 

• Det ble også kommentert at det lukta inne i bokserklubbens lokaler – Gabriele har tatt 

med sin luftavfukter hjem. Vi ble enige om at klubben må ha sin egen luftavfukter 

• Vedtak: 

Kjøpe luftavfukter til klubben 

• Vidar har en stor fryser – trenger vi det? – den blir kjørt hit 

 

 

Evnt.: 

• Sjekker om vedk som skulle holde valpekurs er medlem av klubben 

• Leilighet i 2.etg – leieboer er i ferd med å flytte ut.  

o Tonje Skistad er interessert i å leie den   

o Vedtak: 

▪  Tonje Skistad overtar leiligheten når leietager er flytta ut 

o Styret går over leiligheten for å se hva som må gjøres før ny leietager overtar. 

• Info om hvor referater legges på hjemmesida – under fanen «om oss» - Referater  

 

 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 


