
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 09.01.17 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 09.01.17 

klokka 18:05. Møtet ble avsluttet klokka 19:15.  

 

Det var 9 styremedlemmer til stede på møtet (alle møtt):  

Steinar Jensen 

Natalie Kløverød  

Gabriele Oehninger-Storvoll 

Svein Kristoffersen 

Svanhild Urholm  

Anneli Bentsen 

Sandra Jentoft 

Janne Braarud Jensen 

Vidar Pettersen 

 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 Klubbens økonomi ble gjennomgått. 

 Kasserer har sett igjennom økonomien fra 2016, og dette blir nå videresendt til revisor, 

for å lage revisjonsrapport for 2016. 

 Det ble tatt opp at det hadde vært gunstig å ha en materialforvalter, som skal ha 

oversikt over klubbens verdier i utstyr. Det begynner å bli en del verdier i utstyr, 

særlig hos agilitygruppa.  

o Det kan velges én person fra hver treningsgruppe som skal ha oversikt over 

gruppas treningsutstyr.  

 Kasserer skal ordne budsjett for 2017. 

 Det er kommet beskjed fra NBF om å melde fra om antall medlemmer i klubben som 

driver aktivt med bruks (konkurrerende ekvipasjer). FOBHK har 5 aktive medlemmer, 

dette vil meldes NBF av kasserer. Vidar er klubbens kontaktperson for NBF. 

 Organisering av agility-stevnet 1. mai, samt Plankevalpen, må igangsettes. Dette er 

treningsgruppenes ansvar.  

 Det må legges inn annonse i Hundesport for valpeshow.  



 Det ønskes samarbeid med veterinær, så det er mulighet for «akutt-hjelp» dersom noe 

skjer på stevneplassen under f.eks. Plankevalpen eller agility-stevnet. Svein har vært i 

kontakt med veterinær og skal opprettholde en avtale om dette.  

 Det er mange som trener agility i ridehuset. Det kan være opp mot 20 hunder per 

trening, og det blir ofte mye venting for ekvipasjene som trener. For å redusere 

ventetiden ønskes det å leie ridehuset tre dager i uka, istedenfor to, f.o.m. neste 

innesesong. 

 Agility-gruppa skal ordne alle forberedelser til og planlegging av agility-stevnet 1. 

mai. Janne er kiosk-ansvarlig.  

 Det vurderes å åpne for påmelding på stedet ved arrangering av Plankevalpen.  

 Det ble vurdert å arrangere offisiell utstilling i klubben (per dags dato er det kun 

valpeshow som blir arrangert av FOBHK). Søknad om å arrangere offisiell utstilling 

må sendes inn 2 år i forveien for «førstegangssøkere», deretter 1 år i forveien for hvert 

nye år man ønsker å gjenta utstillingsarrangementet. Det er usikkert om klubben har 

store nok arealer og mange nok medlemmer til å greie å arrangere en offisiell utstilling 

for alle raser. Janne skal diskutere dette med Anette, og saken vil tas opp senere for 

ytterligere vurdering.  

 Det må sendes inn søknad for stevner i 2018 innen 1. februar.  

 På langtidsplanen til FOBHK er det opplyst om at det planlegges 

instruktørutdannelseskurs i 2017. Det ble vurdert at det er bedre å vente med dette til 

2018. Dette grunnes i at det ble arrangert et kurs i 2016, samt at det vil bli endringer i 

reglene rundt instruktørutdanning, antakeligvis i løpet av 2017. 

 Nybegynnerkurs i agility vil avholdes 22. og 23. april 2017. Tonje Skistad og Grete 

Karlsen vil være instruktører. Tonje vil skrive en invitasjon for nybegynnerkurset. 

Både huset og utebanen foran containeren er reservert til kurset denne helga. 

 Det er bevilget penger til belysning av klubbens utebaner, og det vurderes nå om det 

skal kjøpes inn nye lamper med LED-lys. Med LED-lys i masta på gressbanen vil det 

være mulighet for å lyse helt bort til kunstgressbanen, og det vil ikke bli nødvendig å 

sette opp lys på husveggen eller lignende. Svein og Steinar har ansvar for å ordne nye 

lys til utebanene.  

 Det er kommet ønske om lys i containerne med treningsutstyr. Dette vil bli sett på 

etter at lys til utebanene er ordnet.  



 Det ble tatt opp om Rygge flyplass har hatt en hall som de ønsket å bli kvitt. Så vidt 

styret vet er det ingen haller fra Rygge som brukshundklubben har mulighet til å 

overta. 

 Svein har vært i kontakt med noen som muligens har en hall å selge. Det ble slått fast 

at hallkomitéen (eventuelt med nye komitémedlemmer) må fortsette arbeidet for å 

skaffe treningshall til klubben. Det er interesse for anskaffelse av treningshall, men i 

øyeblikket er det kun Svein som jobber med å få til dette. Vidar har hatt kontakt med 

noen andre som muligens ønsker å selge en hall på 30x50 meter, dette skal undersøkes 

videre. 

 Alle dokumenter til årsmøtet er klare, bortsett fra budsjettet for 2017, og 

revisjonsrapport for 2016. Som tidligere nevnt i dette referatet er kasserer i gang med å 

lage budsjett for 2017, og papirer er sendt revisor for revisjonsrapport 2016. Det er 

ikke kommet inn noe årsrapport fra utstillingsgruppa; det var lignende problemer med 

å få inn årsrapport fra samme treningsgruppe i fjor. Dersom ingen årsrapport sendes 

styret innen årsmøtet vil det presenteres på årsmøtet at ingen rapport fra 

utstillingsgruppa foreligger.  

 Alle medlemmer av klubben har mulighet til å kjøpe seg nøkkelkort for å ha adgang til 

klubbhuset når de måtte ønske. Nøkkelkortet gis ut mot et depositum på 300 kroner, 

som vil bli betalt tilbake ved innlevering av nøkkelkortet. Nøkkelkortet gir adgang til 

døra som leder ned i kjelleren, og herfra er det mulig å gå trappa opp til 1. etasje i 

klubbhuset.  

 Det skal sendes en oversikt over FOBHK sine arrangementer til klubbens naboer, slik 

at disse er informert om hvilke helger det vil være mest aktivitet på 

brukshundklubbens område.  

 Treningstider er blitt revurdert etter forespørsel fra naboene om å korte ned treningstid 

på sommerkveldene. 1. og 2. juledag, samt 1. nyttårsdag skal det ikke trenes på 

klubbens område. Ellers er det mulighet for å benytte klubbens utebaner når man 

måtte ønske, med forbehold om å vise hensyn. Vis hensyn og bruk sunn fornuft.  

o For eksempel bør støyende trening ikke gjøres sent på kveldstid eller natt, for å 

unngå å forstyrre klubbens naboer. 

 Det er kommet inn en e-post fra ei som ønsket å melde seg på FOBHK sitt agility-

stevne 1. mai. Det ble besluttet av sekretær skal utarbeide et svar til denne e-posten 

hvor det henvises til å melde på stevnet via NKK sine nettsider.  



Møtereferat er skrevet av sekretær Natalie Kløverød 


