
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 02.03.20 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler,  

 

Det var 8 styremedlemmer til stede på møtet:  

Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Svein Kristoffersen, Tonje Skistad, Torunn 

Holtbakk, Sandra Nilsen Jentoft, Inger Thorsen og Grete Brevig 

 

Ikke møtt:  

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

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 

Sak 1: Konstituering av nytt styre 

• Nestformann – Svein  

• Sekretær / hjemmesideansvarlig – Tonje 

• Kasserer – Gabriele 

• Styremedlem – Torunn, Inger og Grete 

• Vara – Janne og Sandra 

 

Sak 2: Hallutleie – gjelder fra 01.08.20 

• Utleiepriser 

o Vedtak: hel hall; 1 dag 3200, 2 dager 6000 

▪ Timeleie - 400 

o Vedtak: halv hall; 1 dag 1600, 2 dager 3000 

▪ Timeleie - 200 

• Maks klokkeslett hel/halv hall i helger 

o  fra kl 08 – 16.00, skal da være ferdig rydda 

o Klokkeslett hverdager 07 – 17 (18) 

o Vedtak: Helger hver 6. uke er tidspunktet utleie; kl 14- 22 

• Pristillegg for leie av agilityutstyr 

o Vedtak: 50,- pr time max 200 pr utleie 

 



 

Sak 3: Gjestetrening 

• Gjelder de som ikke er medlemmer, men må være sammen med et medlem – max 4 

ganger. 

 

Sak 4: Privattimer/minikurs 

• Medlemmer kan ikke gi privattimer på klubbens områder. 

• Minikurs kan holdes (2-3 personer), må annonseres 

 

Sak 5: Innkjøp agilityutstyr / LP utstyr 

• Trenger møne, vippe og bom – ca 40000.  

• Har solgt gammelt utstyr – foreløpig for 13.000  

o Trenger også flere sandsekker (20) – 7000 – dette kjøpes inn nå 

• LP trenger noe utstyr – undersøker priser og legger ut på styresida 

• Har lånt utstyr til mai stevene, men må kjøpe inn til august stevnet. 

 

6: Agilitystevner 

• Klubben lager en komite som planlegger framover 

 

Sak 7: Vårdugnad 

• 18-19.04. 22.04, 25-26.04 

• Liste hva som skal gjøres 

o Rydde styrerommet, verktøyboden, kjøkkenet  

o Uteområder – rydde trær som har ramla ned, kunstgressrull, skrot rundt hallen, 

rydde containere 

o Vidar ordner container – bestilles til siste helga (Svanhild kontakter Vidar) 

 

Evnt.:  

• Svar på FB sida – klubbens nettside – svar med navn 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 


