
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 01.10.18 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler 

 

Det var 8 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen, Gabriele Oehninger-Storvoll, Svein Kristoffersen, Anneli Kilen Kjeserud,  

Vidar Pettersen, Tonje Skistad, Svanhild Urholm og Grete Brevig 

 

Ikke møtt: Janne Braarud Jensen, 

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

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 

Sak 1: Budsjett / post 

• Saldo: 260.236,-  

• Store utg: tunneler, forskudd leilighet, strøm.  

• Inn: grasrotandeler ca 3000.  

 

Sak 2: Campingvogn 

• Må flyttes – handicapplaget har klaget. Vi trenger den ikke, bør kjøres på Øra. Steinar 

kan kjøre den vekk i uke 42. 

 

Sak 3: Parkering på ag-stevne 

• Ble tatt inn penger på parkeringa på campingbiler – Svein skal sjekke om han har 

pengene hjemme, ellers har han levert de i kiosken. Noe ble også betalt på vipps. 

 

Sak 4: Nøkkel til leilighet 2. etg 

• Usikkert om TW hadde fått 2 nøkler, Tonje har fått en nøkkel, får lov til å bytte 

sylinder og nye nøkler. Svanhild sjekker om dette samt om det går an å skifte lås, så 

det ikke er smekklås. 

 

Sak 5: Dommerutdanning – rallylydighet 

• Anneli Kilen Kjeserud er ferdig med utdanningen – har bestått 😊 



 

Sak 6: Premier 

• Noen må ta ansvar for premier til neste år. Lage liste over stevner for 2019 – 2020 og 

sende inn til Monica. Hjemmesiden må oppdateres – Grete tar ansvar. Svanhild tar 

kontakt med de som ikke er her – sender Grete oversikt. 

• Stevner framover 

o Desember 2018  

▪  smeller (uoff) 30.11 - 01.12 

o Januar 19   

▪ agility 

o Februar 2019  

▪ Smeller off  02-03.02 

▪ rally 09.02 

o Mai 19  

▪  agility 01.05 

▪ Plankehvalpen 

▪ Kreativ lp ? 

o August 19 

▪ Agility 16,17,18.08 

o September 

▪ LP ? 

o November 

▪ Rally 02.11 

o Desember 

▪ Smeller (off) 30.11 – 01.12 

▪ Agility 07-08 

 

• Husleiekontrakt Tonje 

o Kontrakten skal gjelde fra 01.11.18 

o Blir undertegna i dag 

 

 

 

 



Evnt.: 

• Leilighet i 2. etg. Oppsigelsen er ut oktober (31.10) – TW skal ikke ha penger tilbake 

selv om han har flyttet ut før det. 

• Vindfanget bør pusses opp –  

o Enten må veggene pusses helt ned før ny maling 

o Eller så må det sette opp ferdigmalte plater 

o  planlegger opp pussing – tar det opp ved senere anledning 

• Grete tok opp at det å ikke møte på styremøter – bør man ha en gyldig grunn og gi 

beskjed. Ikke alle var enige i det. 

• Rallylydighet har samling nå snart for instruktørene – Gabriele ber om å få støtte til å 

dra på denne samlinga, både samlinga og reisen – dette ble godkjent 

• Gabriele har hatt hverdagslydighet, fått spesialhjelp fra Vidar 😊 Hun setter opp to 

nye kurs 

• Lås til hallen – kodelås. Trenger også dette til døra til kjelleren. 

• Kalender til utleie – Tonje ser på dette sammen med Gabriele. 

• Tonje skal ha ag- kurs i okt, nov, des og jan i klubbhet 2.hver torsdag 

• Caroline har et vanlig nybegynner ag kurs nå. 

• Ny treningsavg fra 01.01.19 

• Kakebaking – bør man få penger for utlegg? 

o Vedtak: ingen kompensasjon for utlegg – er en del av dugnaden. 

 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 


