
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 08.04.19 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler,  

 

Det var 9 styremedlemmer til stede på møtet:  

Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Svein Kristoffersen, Tonje Skistad, Torunn 

Holtbakk , Sandra Nilsen Jentoft, Janne Braarud Jensen, Inger Thorsen og Grete Brevig 

 

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

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 

Sak 1: Post 

• Ikke noe spesielt 

 

Sak 2: Regnskap /Treningsavgift 

• Konto – 249.097. Treningsavg; 65.000 + noen gjestetreninger 

• Forslag fra Svanhild: styremedlemmer betaler halv treningsavgift.   

o Dette ble vedtatt av styret 

Sak 3: Avtale med boxerklubben 

• Bokserklubben går opp til 20.000 (fra 12.000) årlig for leie av lokaler i kjelleren, 

uteområdet og hallen (halve) hver onsdag fra kl 18.00 og to utstillinger Årets avtale 

går fra april og ut dette året. Svanhild lager kontrakt 

 

Sak 4: Mail fra en som lurer på LP trening søndager 

• Inger svarer på dette 

 

Sak 5: Gjennomgang av oppgaver fra forrige styremøte 

• Skillevegg til hallen – koster 15.000. Blir en vaier i taket med presenning (3 m) som 

kan trekkes for. Denne kan bestilles og være på plass i løpet av 14 dager. Torunn gir 

tilbakemelding om at vi bestiller til høsten - Hallgruppen 

• Gjestetrening går opp til kr100,-  pr gang, skal trene med et medlem av klubben(Grete 

legge dette ut på hjemmesida) 



• Bannere koster 1000,- for første banner – dette er priser fra de fleste trykkerier.. Priser 

på bannere 3000 for små, 5000 for medium og 10000 for store. 

• Speil - 4mm speil med folie bak, standardstr. 8500 uten skinne. Torunn sjekker videre. 

 

Sak 6: Utleie av hall 

• Utleie på kveldstid skal alltid tas opp i styret før det leies ut. 

• Neste gang diskuterer vi regler for utleie. 

• Summen skal betales inn før utleie skjer, helst 3 virkedager før 

 

Sak 7: Pris for kurs og betaling til instruktør 

• Betaling til instruktører bør ligge sånn at de vil holde kurs.. Det er forslag om å ha en 

maks pris pr kurs og en min pr ekvipasje Vi fortsetter denne diskusjon på neste 

styremøtet 

 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 

 


