
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 03.06.19 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler,  

 

Det var 7 styremedlemmer til stede på møtet:  

Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Tonje Skistad, Torunn Holtbakk , Sandra 

Nilsen Jentoft og Grete Brevig 

 

Ikke møtt: Inger Thorsen, Svein Kristoffersen og Janne Braarud Jensen 

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

Saker som ble tatt opp på styremøtet:   

 

Sak 1: Post / mail 

• Ingen spes post 

• Mail fra en som ville ha stand om TuppeWare på ag stevne i august. Svanhild svarer, 

undersøker hvor stor stand hun har. Liten stand kr 1000, stor 1500 for 2 dager. 

 

Sak 2: Regnskap / økonomi 

• Inn kiosk Agstevne 1. mai - 11340,- Plankevalpen - 8.180,- (bla parkeringsinnt ) 

• Brukskto 265.556,- 

• Hus kto 229.552,- 

 

Sak 3: Gressklipping / uteområdet 

• Bjørn Hermansen ble spurt av Svanhild om han ville klippe uteområdet før 

plankevalpen. Han vil også få tilbud om å klippe uteområdet jevnlig denne sesongen. 

• Svanhild tar kontakt med styret i handicapplaget vedr bruk av uteområdet. 

• Ligger masse rustent stål bak hallen mot skauen – Tonje har lagt en pall over. 

Svanhild har hatt kontakt med Vidar som skal planere og rydde rundt hallen før høsten 

da vil dette også fjernes 

 

Sak 4: Stevner / kiosk 

• Vi tar kontakt med alle gruppene for å rekruttere folk til ag stevne 16.-18.aug. 

Svanhild tar kontakt med rallygruppa, bruksgruppa og kreativ 



 

Sak 5: Kursavgift  

• Tonje og Janne diskuterer dette til neste styremøte og leverer et forslag som styret da 

vil ta stilling til 

 

Evnt.:  

• Trappevask – 2.etg 

o Leieboere i 2. etg skal vaske sin trapp fra 1. – 2. etg. Grete sender brav om 

dette 

• Oppfølging av saker som speil, vinduer, toalett og reklame hall 

o Svanhild tar kontakt med rørlegger – ber om anbud – til å sette inn ekstra 

toalett i gangen pluss fjerne pissoarer på herredoen. Kjøpe nye WC skilt – 3 

like (Gabriele gjør det). Dette for å ha 4 toaletter for alle.  

o Speil – Torunn har undersøkt.  

▪ Speil med folie (kan knuse men ramler ikke ned) – 2800, pr plate –  str 

1,22*2,44 

▪ Akrylspeil – knuser ikke – samme str, koster 3366 + moms, må 

bestilles fra Danmark 

▪ Svanhild sjekker med Hallgruppen om de har akrylspeil og hvor mye 

de skal ha, inkl montering. Ønsker 4 stk. Sjekker også skillevegg. 

▪ Reklame i hall – diskuteres på styremøtet i september. 

 

 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 


