Referat styremøte Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb
Tirsdag 29. mars 2022
Tilstede: Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Grete Brevig, Tonje Skistad,
Torunn Holtbakk, Hanne-Eli Nordstrand, Arne Bredesen
Forfall: Janne Braarud Jensen, Natalie Kløverød
Referat av: Tonje Skistad

Sak 1 Økonomi
Sum brukskonto: 705 844 kr
Vi har fått innvilget pengestøtte:
- 10 222 kr i strømstøtte fra kommunen.
- 10 000 kr i midler fra Lions.
Regnskapsfører Ann Rønning har fått 10 000 kr for regnskapsførerjobben.

Sak 2
Konstituering av styret
Leder: Svanhild Urholm
Nestleder: Torunn Holtbakk
Kasserer: Gabriele Oehninger-Storvoll
Sekretær: Tonje Skistad
Styremedlem: Grete Brevig
Styremedlem: Hanne-Eli Nordstrand
Styremedlem: Arne Bredesen
Vara: Janne Braarud Jensen
Vara: Natalie Kløverød
Sak 3
Varmtvannstank
Varmtvannstanken til klubben er lekk. Rørlegger har vært her og besiktiget den og
anbefaler å skifte den ut pga alder. Det ble også gitt et prisoverslag på å legge opp
egen varmtvannsbereder til den ene leiligheten, på totalt ca. 40 000 kr. Styret anser
dette som en for stor kostnad og bestemmer at vi kun skifter ut den gamle
varmtvannstanken til en ny tilsvarende en.

Sak 4
Vedlikehold av grusveien til hallen
Vi har fått tilkjørt grus for å fylle på grusveien bort til hallen. Han som klubben har
brøyteavtale med skal kjøre det ut på veien. Vi sperrer av veien etterpå slik at grusen
får satt seg litt. Parkering ved hallen blir da på kunstgressbanen mens veien til hallen
er stengt.

Sak 5
Stevner NKK
Det mangler å søke stevne-ID for lydighetsstevnet i september og agilitystevnet i
oktober. Resten av årets stevner er det søkt for.

Sak 6
Forsikring
Vi har fått tilbud fra elektriker og brannvesen på ca 50 000 for alarmsystem koblet
opp til brannvesenet samt. bestiktning av det elektriske. Dette kreves for at vi skal
kunne tegne nye forsikringer på hus og innbo.

Sak 7
Salg og innkjøp av utstyr
- Vi har solgt agilityutstyr til ca 20 000 kr.
- Vi kjøper inn et lerret til prosjektoren.
- Innkjøp av nytt LP-utstyr.

