
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 30.09.19 

 

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: Gjennomgang av referat fra siste møte 

• Godkjent 

 

Sak 2: Gj.gang økonomi Epost 

• NKK har så mye å gjøre at vi ikke har fått oppgjøret fra ag-stevne 

• Saldo pr dags dato : 202.899 

• Ingen spesielle utg. 

• Hollenderklubben avbestilt leie av hallen 

• Tonje og Mikael, ag, sammen med flere andre ag mennesker fra andre klubber som 

ønsker å leie hele hallen 6 søndager etter nyttår. Dette er godkjent av styret.  Datoene 

blir lagt inn i hallkalenderen. 

• Torunn gir beskjed til Tonje om utleie til landslaget i november. 

• Alle prisene for utleie blir revurdert på styremøte i jan/feb 2020, og vil da evnt gjelde 

fra høst 20 

 

Sak 3: Retningslinjer for styrets holdning utav i sosiale medier 

• Taushetsplikt 

• Lojal mot styrets avgjørelser 

• Forsiktig å ytre meninger på sosiale medier som er i motsetning til styrets holdninger. 

 



Sak 4: Treningsregler 

• Torunn lager et forslag til retningslinjer for hundehold i klubben til neste møte. 

 

Sak 5: Vaksinekort på stevner 

• Vi skal begynne å ta stikkprøver ved alle stevner. 

 

Sak 6: Stevner for 2020 

• Svanhild innkaller alle gruppelederne for å planlegge stevner for neste år. 

• Vi får nye tilskudd i bruksgruppa 

•  

Evnt.: 

• Vips skal kun brukes i kiosken og ved gjestetrening 

• Gress- og kant-klipping ➔ skal det leies inn eller tas på rundgang.  

o Forslag fra Svanhild – jobben settes ut og den som tar jobben må sørge for at 

jobben blir gjort hele sesongen og sørge for at klipper’n er i orden til en hver 

tid.  

o Vedtak: Svein tar på seg denne jobben til kr. 200,- pr time. 

• Årsmøtet må planlegges neste styremøte. 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 


