
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 04.11.19 

 

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 , Sandra Nilsen Jentoft og Grete Brevig 

 

Ikke møtt: Janne Braarud Jensen, Inger Thorsen 

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

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 

Sak 1: Post /epost 

• Hallkalenderen er oppdatert 

• Ingen spes post / epost 

 

Sak 2: Økonomi: inntekt kurs,kiosk, gjestetrening, stevner og utele 

• Faktura fra Ramirent – 1771,- 

• Saldo pr 31.10 - kr 168367.- 

• Inntekter hall blir presentert neste møte 

• Treningsavg for resten av året er halvpris. De som vil trene noen ganger resten av året 

kan betale gjestetrening – kr 100 pr gang 

 

Sak 3: Framtidige kurs 

• Rally kurs – jan - Gabriele 

• Ag kurs – jan - Caroline 

• Smeller  kurs - jan – Grete 

• Spørre på hovedsida FB hva folk ønsker seg - Tonje 

 

Sak 4: Stevner 

• Første stevnet er Smeller 

• Neste stevne er AG 



o Svanhild handler julestjerner og lysestaker 

o Og koster til hallen – Gabriele sjekker sin motorkoster 

o Svanhild har ordna terassevarmer og telt, termostat 

o Svanhild sjekker lamineringsmaskin 

• Kostedugnad i hallen førstk torsdag 

• Svein skal sjekke varmerør til diselvarmer 

• Landslaget LP skal leie hallen til helga – de betaler utg til dieselvarmer hvis de ønsker 

det 

 

Sak 5: Oppfølging av saker fra forrige møte 

• Torunn skal lager et forslag til retningslinjer for hundehold  

• Tonje har skrevet noen regler – sender de til Torunn som ser på det og legger det fram 

på neste møtet. 

 

Sak 6: Årsmøtet 2020 

• Årsmøtet for 2019 blir 25.02.20 kl 18 

• Grete sender lista over de valgte til valgkomiteen 

 

Sak 7: Infoplakater  

• Tonje laget forslag til hallregler  

• Svanhild lager en mal for hva som må klargjøres før et stevne og rydding etterpå. 

 

Evnt.  

o Varmepumpe nr 2 - sjekkes 

o Innetreninger i gymsal – helger – legges ut på hovedsida ved behov 

o lampe på dobbelt do’n – Svanhild ordner 

o utelyset på gressbanen – sette på automat (i sikringsskapet) 

 

 

 

Referat er skrevet av sekretær Grete Brevig 

 


