Referat styremøte Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb
Mandag 01. februar 2021
Tilstede: Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Grete Brevig, Tonje Skistad,
Torunn Holtbakk, Sandra Nilsen Jentoft, Janne Braarud Jensen
Forfall: Inger Repstad Thorsen
Referat av: Tonje Skistad

Sak 1
Økonomi
Sum brukskonto: 298 623 kr
Sum huskonto: 482 270 kr
Vi har fått Krisepakke 3: 111 000 kr

Sak 2
Stevner
Klubben skulle arrangere uttaksstevne i lydighet 27-28. februar. På grunn av
smittesituasjonen ser vi oss nødt til å avlyse stevnet.
Vi har fått forespørsel om det er mulig å avholde nordisk mesterskap i kreativ lydighet
på klubben fredag-søndag i juli eller august. De ønsker samlet pris på leie av hallen,
utebanen og klubbhuset.

Sak 3
Fellestreninger
Fellestreningene avlyses frem til onsdag 10.02 pga nye smittevernstiltak.

Sak 4
Årsmøte
Diskusjoner om hvordan årsmøtet kan gjennomføres. Om det kan gjennomføres ute i
hallen eller om det bør tas elektronisk på f. eks Teams.
- Grete skriver årsberetning og dagsorden for styret, og følger opp at årsberetningene
fra de forskjellige gruppene kommer inn.
- Gabriele sjekker opp regnskap/revisors beretning.
- Tonje lager oversikt over planlagte stevner og kurs og skriver årsberetning for
agilitygruppa.
- Torunn skriver årsberetning for lydighetsgruppa.

Sak 5
Styremedlem til NKK Østfold
Styrets forslag til representant for NKK Østfold er Helge René Urholm.

Sak 6
Kodelås
Klubbhuset har fått ny utgangsdør med kodelås. Det er opprettet flere koder på
denne døren. Styret har fått en kode som fungerer hele døgnet. Klubbens
medlemmer får en annen kode som fungerer fra kl 9-22 alle dager. I tillegg får
leieboerne sin egen kode.
Gruppelederne får informasjon om koden og får ansvar for hvem de deler denne
videre til innen sin gruppe. Navn på medlemmene som får tildelt koden skal sendes til
styret.
All trening/aktivitet i klubbhuset skal være ferdig innen kl 22. For hallen gjelder kl 23.
	
  

