Referat styremøte Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb
Mandag 7. februar 2022
Tilstede: Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Grete Brevig, Tonje Skistad,
Torunn Holtbakk, Sandra Nilsen Jentoft, Hanne-Eli Nordstrand, Janne Braarud
Jensen, Ann Rønning
Forfall: Inger Repstad Thorsen
Referat av: Tonje Skistad

Sak 1
Økonomi
Sum konto totalt: ca 725 000 kr
Regnskapsfører Ann Rønning er med på dagens styremøte:
- Gjennomgang av budsjett, regnskap, moms og regnskapsprogram.
- Gjennomgang av rutiner for innbetalinger og utbetalinger.
- Hver gruppe lager sitt eget budsjett for året (stevner, kurs, utstyr osv) som sendes til
styret.
- Fordi påmeldingsavgiften til stevnene våre har blitt momspliktig, må hver gruppe
vurdere om vi må øke påmeldingsavgiften noe. Gruppelederene sjekker opp dette.

Sak 2
Årsmøtet
- Hanne Eli lager ”årshjul” slik at vi lettere kan holde kontroll på tidsfrister.
- Ann jobber med siste rest av regnskapet som skal legges ved innkallingen.
- Innkallingen skal publiseres senest 3 uker før årsmøtedato (8. mars).

Sak 3
Forsikring
Vi har veldig høye forsikringskostnader, og etter en gjennomgang av disse
forsikringene viser det seg at vi både er forsikret dobbelt opp og er forsikret for mye
høyere summer enn reell verdi på både bygg og innhold. Vi er nødt til å rydde opp i
våre forsikringer og få en ny takst på bygget.

Sak 4
Gjestetrening
Frem til nå har man ikke kunnet gjestetrene hvis man er medlem av klubben. Etter
tilbakemeldinger fra medlemmene endrer vi nå slik at gjestetrening også er mulig for
medlemmer. Man kan fortsatt gjestetrene maks 4 ganger i året, og man kan kun
gjestetrene sammen med et medlem som betaler treningsavgift og er ”ansvarlig” for
gjestetreningen.

Sak 5
Kurspriser
Prisen for helgekurs økes til 1800 kr for medlemmer og 2200 kr for de som ikke er
medlem.

Sak 6
Eventuelt
- Dommermat til stevner: Janne lager dommermat - stevneansvarlig må selv kontakte
Janne i god tid før stevnet for å avtale dette.

