Referat styremøte Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb
Mandag 10. januar 2022
Tilstede: Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Grete Brevig, Tonje Skistad,
Torunn Holtbakk, Sandra Nilsen Jentoft, Janne Braarud Jensen, Inger Repstad
Thorsen, Hanne-Eli Nordstrand
Forfall: Referat av: Tonje Skistad

Sak 1
Økonomi
Sum brukskonto: 276 427 kr
Sum huskonto: 402 922 kr
17 stk har betalt treningsavgift per 10.1.
- Oppdeling av treningsavgiften: De som må utsette treningsavgiften må kontakte
Gabriele og gjøre en konkret avtale om delt betaling.
- Regnskapsfører etterlyser en bedre oversikt over klubbens kurs, siden det kommer
inn umerkede betalinger som er vanskelig å kategorisere riktig. Noen i styret foreslår
å sjekke påmeldingssystemet til retrieverklubben.
- Vi har fått pristilbud på lys på uteplassen og inne i hallen. Svanhild jobber med å
finne ut av om vi kan slippe å betale moms. Hvis vi slipper moms kan vi investere i
begge deler. Hvis vi må betale moms prioriterer vi utelys nå først, og så tar vi hallen
til sommeren.

Sak 2
Årsmøtet 2021
Dato for årsmøtet er 8. mars.
Reglementet til NKK sier at nestleder også skal velges inn på årsmøtet.
Vi setter opp nestleder til å være på valg motsatt år av styreleder.
Grete sender informasjon til gruppelederene i FOBK om at de må sende styret
årsberetningene for gruppene sine.

Sak 3
Halleie Politiet
Politiet leier hallen fra kl 08:30 til kl 15:00 hver torsdag fra slutten av januar og ut april
i år for trening av tjenestehunder. De har også tilgang til klubbhuset midt på dagen for
å spise lunsj. De betaler leie på 15 000 kr for dette.

Sak 4
Instruktørkurs
Klubben dekker instruktørkurs for medlemmene hvis de holder kurs tilsvarende
utgiften.

Sak 5
Kurs og arrangementer
- Alle kurs og arrangementer i regi klubben som har eget Facebook-arrangement skal
lages via Facebooksiden til klubben. Dette for å gjøre det mer oversiktlig for alle og
for å samle alle Facebook-arrangementene på ett sted. De som ikke har tilgang til
klubbens Facebookside sender nøvendig informasjon til Tonje, som oppretter
arrangementet.
- Alle arrangementer, kurs og stevner som avholdes på/i regi av klubben skal sendes
til Tonje slik at det kan publiseres på hjemmesiden.
- Hvis det settes opp et kurs som opptar fellestreningstid der en gruppe må vike
treningen sin for kurset, må gjeldende gruppe informeres om dette i god tid. Det er
også ønskelig at det varieres hvilken dag kurs legges på, slik at det ikke er den
samme gruppen som mister sin treningstid hver gang det avholdes kurs på
hverdager.

Sak 6
Rosetter
Klubben har veldig store utgifter til rosetter til stevnene våre. I år vil det bli enda en
økning av antall rosetter, og det vil i tillegg bli lavere inntekter fra stevner pga moms
på påmeldingsavgifter for alle grener, samt en stor økning i utgifter til
påmeldingsprogrammet til agility. Styret er enige i at vi bør minske størrelsen på
sløyfene våre. De skal fortsatt bestilles fra samme produsent og vil fortsatt være
ganske store - men mindre enn tidligere. BIG- og BIS-sløyfene til Plankevalpen, samt
CERT og Championatsløyfene blir værende som før. Vi tar opp og diskuterer temaet
på kommende gruppeledermøte før endelig beslutning.

Sak 7
Treningstider
Fordeling/endring av treningstider for 2022 tas opp på et eget møte med
gruppelederene.

