
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 06.01.20 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler,  

 

Det var 6 styremedlemmer til stede på møtet:  

Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Tonje Skistad, Torunn Holtbakk, Inger Thorsen og Grete 

Brevig 

 

Ikke møtt: Sandra Nilsen Jentoft, Janne Braarud Jensen, Svein Kristoffersen 

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

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 

Sak 1: Gjennomgang forrige referat. Post / epost / økonomi 

• Referat godkjent 

• Aktive i bruksgruppa – Svanhild ordner det i møte med bruksgruppa neste uke 

• Faktura varmepumpe 15.500, inkl. installering 

• Saldo: 183.106 (brukskonto) og 231.200 (huskonto) 

• Regnskapet er klart. 

 

Sak 2: Årsmøte 

• Tar opp dette på neste møte 

 

Sak 3: Huset 

• Skapet + service i gangen skal hentes av noen Torunn kjenner 

• Svanhild kontakter faren til Kine (Terje) som kan lage hyller i gangen 

• Få erstattet gulvet i det store rommet med noe som kan vaskes – Svanhild undersøkes dette 

• Få vaska lysstoffene opp i store rommet – Svanhild spør Bjørn H. 

 

Sak 4: Miljøtreninga 

• Rene kan ikke ha noe ansvar for miljøtreninga lenger pga. arbeidstida si. 

• Torunn skal forsøke seg en gang og gi tilbakemelding. 

• Vi prøver alle å jobbe i gruppene for å få noen til å ta en gang eller to 

• Få til et fellesmøte før hver sesong for å lage noe felles på miljøtreningene 

 

 



Sak 5: Dugnad 

• Mange som deltar på dugnader men også mange som ikke gjør det. Hva gjør vi med dette 

• Ta opp på årsmøtet hva de enkelte kan være med å hjelpe til med, som kiosk, handling, 

banemannskap osv.  

o Inger kan ta ansvar sammen med Janne for å ordne folk til kiosken 

o Ta opp i de enkelte gruppene hvem som kan gjøre forskjellige ting 

o Torunn forbereder et innlegg til årsmøtet om dette. 

 

Sak 6: Utleiepriser 

• Tas opp på et møte i april 

 

Evnt.: 

• Rosetter – Tonje bestiller dette, Grete sjekker med gruppa si 

• Sykkel i gangen – bestemt at den må ut av gangen 

• Forslag at Bjørn får 200 i timen for å vaske – vedtatt 

• Lysbryter ved inngangen av hallen. Se på dette i forbindelse med drenering av hallen – Svanhild tar 

opp dette med Vidar 

• Gjestetrening – den som tar med seg en gjest, må sørge for at vedkommende skriver seg i gjesteboka 

og vippser over penger. 

• Rosetter – Tonje teller, Svanhild har en del Rally sløyfer. Tonje tar kontakt med de vi pleier å bestille 

hos (i England) for å høre om de kan levere før mars. 

• Ønske fra ag-gruppa om å bruke FB gruppene sine – oppfordre gruppene om å bruke FB om de skal 

trene eller ikke. 

• Et uoff LP stevne - max 20 stk. Dommer Rune Bjerklund 

• Trenger to utstillingstelt, terassevarmer, og hinder til LP. Gabriele har et som vi kan kjøpe. Torunn 

kjøper det andre. 

 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 


