
Referat styremøte Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb  
Mandag 1. november 2021   

 
Tilstede: Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Grete Brevig, Tonje Skistad, 
Hanne-Eli Nordstrand, Sandra Nilsen Jentoft (fra kl 18:30) 
Forfall: Torunn Holtbakk, Janne Braarud Jensen, Inger Repstad Thorsen 
Referat av: Tonje Skistad 
 

Sak 1  Økonomi 
Sum kontoer totalt: ca 700 000 kr 
 

Sak 2  Stevner 
- De mindre høst/vinterstevnene har lite salg i kiosken. Vi vurderer om vi skal droppe 
å ha kiosk på enkelte stevner (kun selvbetjening av kaffe, brus og kaker), eller ha en 
mindre kiosk med mer begrenset åpningstid. 
 

Sak 3  Treningsavgift 
- Det er mange som har trent i klubben i år som ikke har betalt treningsavgiften. Vi 
trenger et bedre system for å holde kontroll på hvem som har betalt og ikke. 
- Forfall av treningsavgiften blir 31.01. 
- Vi bytter koden til utgangsdøren 31.01 hvert år og vil kun gi ut den nye koden til de 
som vi har bekreftet at har betalt treningsavgiften. 
- Gruppelederene må fortløpende følge opp at alle som kommer på treninger har 
betalt treningsavgiften. Det må finnes oppdaterte lister tilgjengelig for 
gruppelederene. 
 

Sak 4  Laptop til regnskapsfører 
- Regnskapsføreren ønsker en laptop, styret innvilger dette. 
 

Sak 5  NKK Instruktørkurs 
- Torunn planlegger for å få arrangert et kurs for utdannelse av NKK instruktører. 
 

Sak 6  Hallen 
- Svanhild har vært i kontakt med elektriker for å få ordnet utelys på begge sider av 
hallen. Bevegelsessensor på baksiden? 
- Lage gangsti langs langsiden av hallen for å forbedre tilgangen til den bakre døren. 
- Få montert ”skvettlapper” på undersiden av hallportene for å stenge for snø, vind og 
fugler. 
 



Sak 7  Kurs 
- Styret vedtar at instruktører kan avholde privattimer i regi klubben. Timen vil koste 
400 kr, hvor halvparten går til instruktøren og halvparten går til klubben.  
 
 
Sak 8  Årsmøte 
- Vi skal finne dato for årsmøtet på neste styremøte. 
 

	  

	  

	  


