Referat styremøte Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb
Mandag 29. november 2021
Tilstede: Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Grete Brevig, Tonje Skistad,
Torunn Holtbakk, Janne Braarud Jensen, Inger Repstad Thorsen, Hanne-Eli
Nordstrand
Forfall: Sandra Nilsen Jentoft
Referat av: Tonje Skistad

Sak 1
Tilbud fra elektriker
Ann skal undersøke om vi kan få igjen momsen på innkjøp.
Fått pris på 257 000 kr eks moms (322 000 inkl moms).
Hall 82 000 kr eks moms (100 000 kr inkl moms).
Vi ønsker et mer spesifisert tilbud slik at vi kan se hva som koster hva.

Sak 2
Landslagsstøtte til medlem
Vi har fått en mail med søknad om økonomisk støtte til landslagsdeltakelse. Styret
har vedtatt at for å få støtte fra klubben må man være et aktivt medlem som bidrar på
klubbens stevner og dugnader. Vi ser ikke at søkeren oppfyller dette kravet.

Sak 3
Sum på pengestøtte til landslagsdeltakere
Spørsmål om vi skal differensiere summen etter om mesterskapet avholdes i Norge
eller i utlandet - støtten reflekterer faktiske utgifter til reise og opphold.
Vi fortsetter diskusjonen på neste styremøte.

Sak 4
Instruktørkurs NKK Trinn 1
Torunn avtaler med instruktør Liv om hvilke helger det er aktuelt å avholde kurset,
tidsrom ca januar-mai 2022. 10-12 deltakere.

Sak 5
Årsmøte
Datoen for årsmøtet blir 8. mars 2022.
Vi tar et møte med valgkomitèen på neste styremøte 10. januar.

Sak 6
Leie av hall Politiets hundepatrulje
Vi har fått forespørsel fra Politiets hundepatrulje om de kan leie hallen til faste
treninger hver uke i vinterhalvåret. Det er snakk om onsdager og/eller torsdager kl
08:30-15:00.
De spurte også om det var mulig med trening på natten - styret må snakke med dem
om lydnivå samt snakke med naboer.

Sak 7
Eventuelt
Tonje kom med et ønske om en brannstige fra leiligheten i 2. etg. Styret innvilger
dette og Tonje tar kontakt med et firma om befaring.

