
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 07.11.16 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 07.11.16 

klokka 18:10. Møtet ble avsluttet klokka 19:30.  

 

Det var 8 styremedlemmer til stede på møtet:  

Steinar Jensen 

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Vidar Pettersen 

Svein Kristoffersen 

Svanhild Urholm  

Anneli Bentsen 

Sandra Jentoft 

 

Ikke møtt:  

Janne Braarud Jensen  

 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Klubbens økonomi ble gjennomgått. Per møtedato har klubben over 120 000 kroner på 

brukskonto og over 320 000 kroner på huskonto.  

 Det har kommet forespørsel om å leie ut klubbhuset. Styret stiller seg positivt til dette. 

 Svein og Steinar tar på seg oppgaven med å reparere tak på klubbens containere.  

 Det er lagt ledning i bakken bort til gapahuken. 

 FOBHK stilte opp på Felleskjøpets oppvisning av forskjellige hundesporter, og selv 

om publikumsoppmøtet ikke var det største pga. været, fikk klubben vervet et par nye 

medlemmer på oppvisningsdagen.  

 Det ble kort gjennomgått hvordan det går med noen av klubbens treningsgrupper. 

o Agility: «Vi har det så gøy sammen! Vi drar på stevner sammen og har veldig 

god stemning i gruppa.» 



o Rally-lydighet: «Det går bra i gruppa, men det er litt rolig. Det er ikke så 

mange som i fjor som trener rally aktivt. Vi har blitt en hard kjerne som støtter 

hverandre.»  

o Bruks: «Det er ikke så mange som tar initiativ til å arrangere treninger.» 

 Det er kommet inn forespørsel fra Belgisk-Fårehund-klubben i Østfold om et 

samarbeid med FOBHK. Det er enda usikkert hva Belgisk-Fårehund-klubben ønsker 

fra samarbeidet, men styret stiller seg blant annet positive til utleie av klubbens 

treningsområder. Svanhild og Janne skal holde kontakt med Belgisk-Fårehund-

klubben for en mulig samarbeidsavtale. 

 Svanhild skal skaffe planker til skilt som over lengre tid er planlagt å henges opp på 

klubbhusets yttervegg. 

 Steinar og Svein skal sørge for at ekstra lamper blir satt opp i masta som belyser 

utetreningsbanen. Det er nødvendig å rydde ut av den ene containeren for å få ut 

lampene som trengs (det ble flyttet en del utstyr over i den containeren da det ble 

ryddet ut av terrierklubb-containeren som har tatt inn vann).  

 Svanhild har ansvar for å anskaffe to åpne hindre til lydighet. Det ønskes at et av 

hindrene skal stå ute på klubbens treningsbane til bruk for medlemmene, mens det 

andre hinderet kan brukes etter behov eller i stevnesammenheng. 

 Det er kommet inn en klage til klubben på at noen legger igjen bæsjeposer ved 

området rundt Veum. I og med at klubben ikke arrangerer noen form for trening eller 

aktivitet i det området er det besluttet at klubben ikke har grunnlag for å legge inn 

noen vedtak for sine medlemmer angående de henlagte bæsjeposene. Det er opp til 

hver privatperson som velger å trene i området rundt Veum å ta ansvar for å være 

ryddige og ta med seg søppelet sitt.  

 Styret ønsker å starte opp ei ny treningsgruppe i klubben for nesearbeid/smeller. 

Gabriele skal ta kontakt med klubbmedlemmer som trener nesearbeid for å høre om de 

kan tenke seg å være med å starte en egen treningsgruppe i klubben. Dersom det er 

interesse for feltet skal det vurderes å leie inn ekstern instruktør for å holde kurs i 

nesearbeid. 

 Hallkomitéen er fortsatt på utkikk etter mulig treningshall klubben kan kjøpe inn. Det 

skal undersøkes om Rygge flyplass i nærmeste framtid vil ha behov for å kvitte seg 

med plasthaller. 

 Det ble tatt opp at det er mulig å lage et AS for å kunne anskaffe treningshall.  



 1. mai ble vurdert som mulig dato for arrangering av utstilling. Det er enda usikkert 

hvorvidt det foregår andre utstillinger i nærområdet på denne datoen. Det vurderes at 

klubben foreløpig ikke har kapasitet nok til å arrangere både agility-stevne og 

utstilling på samme dag; med tanke på banestørrelser, parkeringsmuligheter, og 

tilgang på medlemmer som kan jobbe dugnad på stevnene. 

 Fjorårets årsmøtedokumenter ble gjennomgått. Det er ønskelig at 

årsmøtedokumentene til neste års årsmøte er klare allerede til neste styremøte i 

begynnelsen av desember. Hvert enkelt styremedlem har sitt ansvarsområde med tanke 

på å få inn årsmeldinger og andre nødvendige dokumenter i forbindelse med årsmøtet. 

 Styrets årlige julebord vil bli avholdt onsdag 7. desember klokka 18:00. Svanhild har 

ansvar for å bestille bord til julebordet.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 


