
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 03.02.20 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler,  

 

Det var 7 styremedlemmer til stede på møtet:  

Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Tonje Skistad, Torunn Holtbakk , Sandra 

Nilsen Jentoft, Inger Thorsen og Grete Brevig   

 

Ikke møtt: Svein Kristoffersen og Janne Braarud Jensen 

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

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 

Sak 1: Økonomi / post 

• Saldo 210.666 pr 31.01.20 på brukskonto (27 stk har foreløpig bet treningsavgift) 

• Utleieinntekter i fjor – 22 400 kr 

o  Vurdere nye utleiepriser for 2020  

• Ingen post 

o Vi fjerner postkassa – har postboks 

 

Sak 2: Årsmøte 

• Skrevet årsberetning – Grete sender til Tonje 

• Gabriele tar ut budsjett årsregnskap og sender til Tonje 

• Tonje legger ut dette på hjemmesida 

 

Sak 3: Låssystem - klubbhuset 

• Svanhild sjekka kodelås til utedøra – blir for dyrt. Sjekker videre. 

 

Sak 4: Gulv - klubbhuset 

• Svanhild henta inn prøver på gulvbelegg – ikke sklisikkert for hunder.  

• Sjekke gulvbelegg i agilityhaller. 

 

 



Sak 5: Miljøtrening 

• Rene trekker seg fra miljøtreninga 

• Tas opp på årsmøtet et møte om innhold i miljøtreninga 

 

Sak 6: Dugnad 

• Hvordan få folk til å delta på dugnader – diskuteres på et årsmøte. Tonje lager 

dugnadsbøker. 

 

Sak 7: Planlegge bruksstevne 

• 2 i mars, 3 i mai og dobbelt stevne i november.  

• Ida Kulo tar seg av alle dommergavene 

• Åtte stk har meldt seg inn – Rannveig Bomann er leder i bruksgruppa. 

• Bare kiosk i mars og november. Torunn handler brusansvarlig 

 

Evnt.:  

• Mottagelse av nye på de forskjellige gruppene – noen opplever at de blir dårlig tatt 

imot / føler seg ikke velkomne. Svanhild innkaller alle gruppelederne for å snakke om 

dette. 

• Leie av halve hallen, kan ikke bruke den andre halvdelen og skilleveggen skal trekkes 

for 

• Bruk av agilityutstyr i hallen – vi sier ifra hvis vi ser uvettig bruk 

• Svanhild ordner elektriker (sikringer som går) og rørlegger.  

• Be deltagere til 1.mai stevne ag om å hjelpe til 

• Veien til hallen er dårlig – Vidar ordner veien og parkering i løpet av februar. Veien til 

hallen blir stengt inntil videre 

• Sveising av containere – Gabriele sjekker med yrkesskoler om de kan gjøre det. 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 


