
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 03.12.18 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler,  

 

Det var 7 styremedlemmer til stede på møtet:  

Gabriele Oehninger-Storvoll, Svein Kristoffersen, Anneli Kilen Kjeserud, Vidar Pettersen, 

Tonje Skistad, Svanhild Urholm og Grete Brevig 

 

Ikke møtt: Steinar Jensen, Janne Braarud Jensen 

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

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 

Sak 1: Budsjett / post 

• 253.551,- brukskto 

• Første avdra på hallen – 32.699,-  De neste avdragene blir lavere. 

• Leiligheten ferdig oppusset for tils 32.000 

• Belysning hallen – ca 8713,- 

 

Sak 2: Valgliste for å få et riktig valg ifg. lovverket vårt 

• Formann Steinar Jensen har trukket seg av personlige årsaker og nestformann, Svein 

Kristoffersen, fungerer som formann fram til årsmøtet. 

• Valg av formann og 1 styremedlem velges for like årstall (2018) 

o Da formann har trukket seg midt i perioden, vil ny formann velges på neste 

årsmøtet for 1 år. 

• De to andre styremedlemmer som velges for 2 år, velges i ulike (2019) 

• For årsmøtet 2018; på valg to styremedlemmer – Gabriele og Svein. 

• To representanter for stiftelsen Evenrød for 2 år 

• Svanhild leverer liste til valgkomiteen 

 

Sak 3: Gjennomgang av personalsak. 

• Generelt – hvordan ta opp personalsaker i styret. Vil bli tatt opp en sak på neste 

styremøte, hvor vi konkluderer med hvordan dette gjøres framover.  



• Kjøpe en gave til avtroppende leder.  

o Grete finner ut fra gml referater hvor mye avskjedsgaver skal koste. 

 

Sak 4: Status på hall, hvor står vi nå? 

• Det skal pukkes rundt hele hallen og banen ved hallen må rettes   Vidar tar ansvar 

• Kunstgress skal hentes til uka  Vidar henter. Svanhild ordner gravmaskin med klype 

• Terassevarmer – Grete sjekker om hun kan gi bort sin. 

 

Sak 5: Utleie av hall 

• Bokserklubben ønsker å leie – forslag at medlemmene i b.klubben betaler full 

treningsavgift for halve hallen for trening hver onsdag. 

• Priser til utleie ligger i budsjett for hallen  

• Løpetisper i hallen – skal ha truse. 

• Hunder skal luftes før de tas med i hallen. 

 

Evnt.: 

• Gjestetrening – hva koster det når noen dropper inn på en trening av og til.  

o Fra andre klubber – kr 50,- 

o For de som ikke er medlem av klubben og lurer på hva vi driver med i klubben, 

kan være med 1 – 2 ganger gratis. 

• Treningstider i hallen – overføre de tidene vi har ute / helger pr nå. 

• Planlegging av årsmøtet 

o Lage en konkret langtidsplan for de to neste årene – gjøres neste styremøte 

o Innkalling til årsmøte (26.02.2019 ) legges ut nå med dagsorden, forslag fra 

medlemmer må være hos styre før 15.01.19 (6 uker før årsmøtet) 

• Neste styremøte blir 07.01.2019 

 

 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 


