
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 02.09.19 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler,  

 

Det var 7 styremedlemmer til stede på møtet:  

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

Holtbakk , Janne Braarud Jensen, og Grete Brevig 

 

Ikke møtt: Sandra Nilsen Jentoft, Inger Thorsen 

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

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

Sak 1: Post/mail/budsjett 

• Mail om bronsemerkekurs – ingen planer pr nå 

• Mail fra Hollands gjeterhundklubb – ønsker å leie en helg – pris 1500 for to dager. 

• Mail fra Michell Ravnåsen ønsker å leie hallen to helger i 2020. Vi kommer tilbake til 

saken etter oktober. Hun kan komme med forslag til datoer. 

• Økonomi: 

o På brukskto 207146.- . Kom inn ca 47000 fra AG stevne lørdag, ikke fått inn 

penger for søndagen enda pga rot hos NKK 

o Utgifter på ca 10000 til gressklipper / kantklipper 

o Treningsavg på 86.500 inn 

 

Sak 2: Økonomi/forsikring av utstyr 

• Forsikring av utstyret – ikke aktuelt.  

 

Sak 3: Oppfølging av saker fra forrige møte 

• Skillevegg – er bestilt koster 15.000. Vi henger opp den sjøl.  

• Flapsene over dørene blir kjørt hit sammen med skilleveggen 

• Kursavgift : Fortsetter som nå – 50% til kursleder og 50% til klubben 

 

Sak 4: Hjemmesiden 

• Jobbes med kontinuerlig – mangler info fra de fleste gruppene 

 



Sak 5: Stevner  

• LP stevne – utsatt fra lørdag 21.09 til søndag 22.09 – ordnet med NKK og dommer, 

lagt ut på hjemmesida og FB. Trenger folk til å hjelpe til. Torunn, Janne og Inger 

setter seg ned og lager liste over hva som må gjøres. Grete kjøper 10 brett med brus i 

helga og tar ansvar for kiosken. Gabriele handler det som skal handles, Janne lager 

dommermat. 

 

Sak 6 : Premier/hovedsponsor 

•  Vom, Royal Canin må søkes foran hvert stevne. Vanskelig å få faste hovedsponsorer. 

Svanhild har kontakt med Felleskjøpet. Tonje tar kontakt med Musti.  

• Trenger litt flere premier 

 

Sak7: Utleiepriser hall  

• Pris for utleie hel hall  

o Pr time 400 

o Hel dag – 2000 

o Helg – 3500 

o Halve hallen – hall pris 

• Nøkkel utleveres til toaletter etter avtale 

• Lage kontrakt.. Tonje ser på dette. Ha med regler for utleie / utstyr 

• Pris for utleie klubbhus 

• Pris for utebane m tilgang til toalett 

 Tonje justerer prisene for klubbhus og utebane. 

 

Sak 10: Kriterier for å motta støtte fra FOBK 

• Må ha vært medlem og aktiv i klubben minst et år. 

 

Sak 11: Dugnad høst 

• Vidar skal ordne plassen rundt hallen 

• Hva er behovet nå i høst – pga mange stevner i år, så er det ikke nødvendig nå i høst. 

• Gressklipping / kantklipping – tas opp på neste styremøte 

• Lys på gml dame do – Grete kontakter Ronny, nesegr, og gir evnt beskjed til Svanhild. 

 

 



Evnt.: 

Tonje: 

• Kunstgress i klubbhuset må byttes – har reserve 

• Lys i hallen – må kjøpe inn flere – Svanhild ordner det. 

• Få inn en hurtigbryter til å slå lyset av og på – sjekke med det som er i gapahuken – 

Svanhild ordner 

• Utelys ved hallveggen – Vidar skal ordne på parkeringsplass og legge rør i bakken til 

lys, så han ordner det. 

• Lage regelverk for lufting av hund før de går inn, bot på 50,-. Tonje lager plakater, 

sender til Grete som skriver ut og laminerer. 

• Nybegynnerkurs – Tonje har kontakta en ekstern instruktør (Julie Setten ) som ville 

tenke på hva hun ville ha.  

Svein  

• må bytte et ødelagt vindu i kjelleren  

• avtrekksvifte i rommet til bokserklubben 

o Svein ordner dette 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 

 


