
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 02.12.19 

 

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 / økonomi 

• Faktura speil – 19.000 – bet 

• Konto ca 152.072 

Bra med inntekter på kurs, stevner, hall-leie og treningsinntekter 

 

Sak 2: Stevne 

• Vel overstått Smeller prøve i advents helga 

• Ag stevne 07- 08.12 – like stort som 1.mai 

o Torunn kjøper brus 

o Blir også servert vårruller og ris – Inger og Janne tar med riskokere 

o Trenger hjelp til å hente premier – Sandra gjør det 

• LP stevne – 28.12.  

o Trenger noen til å ta ansvar for kiosken – Svanhild og Gabriele gjør det 

o Trenger stevneleder – Grete B gjør det 

 

Sak 3: Årsmøtet 

• Valgkomiteen har fått beskjed 

• Grete sender beskjed til alle gruppene om årsberetning før neste styremøte i jan 

• Grete lager et forslag til årsberetning for styret samt framdriftsplan. 

 

 



Sak 4: Framtidsplaner 

• Tenke på kurser, stevner osv fram til neste møte.  

 

Evnt.: 

• Utleie av hallen november – 2020 – med forbehold 

• Utleie av hall til kursvirksomhet  – må diskuteres neste møte 

• Dør mellom bygningene – er stengt med jernstang som ikke er låst. Grete kontakter 

via FB vedr lås til stanga som begge skal ha nøkkel til 

• Janne – lurer på om hun skal få dekka utg til pai som blir laga til alle stevnene. 

Enighet om at Janne skal få dekket utg. 

• Wifi – øke til fribruk –  Gabriele en med sønn vedr trådløst nettdrer abb  

• Inger – ønsker kodelås på utedøra. Svanhild sjekker det 

• Treningstider for LP gruppa – ønsker lengre tid i hallen enn det de har nå. Snakke med 

rally gr. Diskutere neste møte. 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 


