
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 05.11.18 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler 

 

Det var 9 styremedlemmer til stede på møtet:  

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

Jensen, Vidar Pettersen, Tonje Skistad, , Svanhild Urholm og Grete Brevig 

 

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

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

Sak 1: Budsjett 

• Saldo 284.280,- driftskto 

o Noen inntekter fra ag kurs 

o Fra NKK; vurdere om vi er merverdipliktige – Gabriele og Aina har undersøkt, og de mener 

vi ikke er det. 

o Ny leietaker i 2. etg må melde Fredrikstad Energisalg om at hun er ny leietaker. 

o Underskrift fra styret om å avslutte en gml Nordea kto. 

o Faktura fra rep/service varmepumpe på ca 9.000,- 

 

Sak 2: Bod i kjeller til leietaker som har flytta 

• Sjekke at ikke nåv leietaker i den andre leiligheten eier noe av det som ligger der, ellers blir alt kasta. 

• Dørklokke – ny leietaker kjøper ny trådløs 

 

Sak 3: Rosetter 

• Tonje og Janne sjekker det som finnes her 

 

Sak 4: Belysning hallen 

• Ledd arbeidslamper -8 stk er en enkel løsning – 4 på hver side. Legge jordkabel fra vegg til hallen. 

Gabriele sender det hun har fått inn av priser mm til Steinar, som går til innkjøp av dette, samt 

skjøteledninger. Svein tar kontakt med Gressvik elektriske for å få satt opp kontakt på veggen. (i 

tillegg til en kontakt utenfor leiligh i 2. etg) 

 

Sak 5: Traktoren 

• Den bør selges, blir ikke brukt her lenger. Vidar ser om han får solgt den.  

• Ønsker heller en større gressklipper 



 

Sak 6: Klage fra handicaplaget 

• Vedr bruk av toalett under siste stevnet. 

• Også klage pga campingvogna – den er nå flytta. 

 

Sak 7: Planlegge årsmøtet 

• Svanhild tar kontakt med valgkomitéen om hvem som er på valg i år. 

o Alle er på valg – hva gjør vi med dette 

• Personalsak ble behandlet. 

• Forslag: Ny formann bør kun velges midlertidig for et år for å komme i rute. 

• Planlegge årsmøtet 26.02 på neste styremøte 03.12. Sende til alle gruppelederne om å få inn 

årsrapport før styremøtet – Grete sender påminnelse 

 

Evnt.: 

• Det som er planlagt, må gjøres. – feks takstein – Vidar ordner dette. 

• Vinduer som er i stykker – Tonje ringer Olsen Glass for å ordne vinduer som er i stykker hos Tonje, 

OP og i salen. 

• Svanhild tar kontakt med Lars Erik (boxerkl) for å få sveisa taket på containern 

• Treningstider inne er etterlyst – Hanne får beskjed om å legge ut den lista hun har laga. Svanhild gir 

henne beskjed.  

• Treningsavgift – legg ut om hallen + treningsavg. 1500 for hele året. Behov for å dele opp beløpet – 

ta kontakt med Gabriele. 

• Lås på hallen – foreløpig ikke aktuell 

• Forsikring på hallen – Gabriele sjekker med Gjensidige. 

 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 

 


