Referat styremøte Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb
Mandag 2. mai 2022
Tilstede: Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Grete Brevig, Tonje Skistad,
Torunn Holtbakk, Janne Braarud Jensen, Hanne-Eli Nordstrand, Ann Rønning
Forfall: Natalie Kløverød, Arne Bredesen
Referat av: Tonje Skistad

Sak 1 Økonomi
Sum brukskonto: 159 000 kr
Sum huskonto: 483 000 kr

Sak 2
Stevneevaluering
- Vi trenger bedre rutiner i kiosken og informasjon/opplæring av mannskap. Vi bør ha
minst en ”rutinert” person i kiosken til enhver tid. Det må også tas høyde for at noen
må rigge til kiosken kvelden før.
- Kioskmannskap må følge med på toalettene og fylle opp med tørkepapir ol.
- Kiosken burde vært ute på rallystevnet, det blir dårlig salg når kiosken er inne.
- Bør kiosken åpne idet stevnet starter?
- Vi lager et dokument for kioskrutiner slik at det blir enklere å holde kontroll på alt
som skal gjøres og hvordan gjøre det.
- Den som er stevneansvarlig må ta seg av dommerene ift middag osv. på lørdag ved
dobbeltstevne. Det er vanlig praksis i klubben at stevneansvarlig tar med dommerene
ut for å spise på kvelden.
- Hvordan få flere hjelpere til stevner?
Spørre medlemmer direkte på treninger om de kan hjelpe til på kommende stevner.

Sak 3
Eventuelt
- Skal vi sende ut en mail en gang i året om fjorårets utgifter i grove trekk, for at
medlemmene skal få et bedre innblikk i hvilke kostnader klubben har i løpet av et år?
Dette bli presentert i budsjettet på årsmøtet, men det er veldig få av klubbens
medlemmer som møter opp på årsmøtet.
- Vi har fått spørsmål om vi skal ha et nytt instruktørkurs i 2022. Det skal vi ikke, men
det planlegges for å prøve å avholde et våren 2023.
- Det mangler takrenner fra taket på klubbhuset og ned til bakken, vi bør få montert
nye for å spare ytterveggene for fuktskader.

- Brukspc’en fungerte ikke til stevneprogrammet på agilitystevnet i helgen, den
sendes inn til service. Vi trenger også en i backup til agilitystevnene, så det må
planlegges at en tredje pc lånes inn for disse helgene. Ann har en gammel pc som vi
muligens kan få.
- Mulig skade på skjermen til tidtakersystemet, Gabriele tar den med for å prøve å
sjekke om det kan repareres.
- Tonje sjekker om vi kan få kjøpt inn billig gjødsel til gressbanen slik som i fjor.

