
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 07.01.19 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler,  

 

Det var 8 styremedlemmer til stede på møtet:  

Gabriele Oehninger-Storvoll, Svein Kristoffersen, Anneli Kilen Kjeserud,  

Vidar Pettersen, Tonje Skistad, Janne Braarud Jensen, Svanhild Urholm og Grete Brevig 

 

**************************************************** 

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 

Sak 1: Regnskap / budsjett 

• Kassa – 6644,- 

• Postbank – 203814,- 

• Huskonto – 229553,- 

• Nordea kto avsluttet 

• Fått inn 10.000 fra Sparebank 1 til belysning av hallen 

• Store utg til elektriker og rørlegger 

 

Sak 2: Årsmøtet 2018 

• Valgliste – overlevert til valgkomiteen som er i rute 

• Styrets årsrapport – gjennomgått forslag som skal fylles ut til neste styremøte 

• Handlingsplan 2019 

o Grete lager ferdig planen til neste gang 

o Svein lager liste over hva som må gjøres før 01.05 vedr dugnad 

 

Sak 3: Lage prisliste til leie av hall 

• La være å annonsere utleie nå i 2019  

• Ved etterspørsel vil utleie bli vurdert   

o Dagleie, halve hallen pr time – 250 m/utstyr, 200 u/ utsyr 

o Helg, halve hallen pr dag - 2500 m/ utstyr, 2000 u/ utstyr 

o Det dobbelte for hele hallen både dag- og helgleie 



o Kontrakt lages – Svein lager utkast til neste gang 

 

Sak 4: Plan for hva som skal skje i hallen 2019 - 2020 

• Lage en tavle som henger på innsiden – henge opp en plan der (laminert) – Svanhild 

kjøper en oppslagstavle 

• Treningstider ; 

o Samme tider som inne  

 

Sak 5: Flueproblemet i 2.egt / gang 

• Svein kjøpt inn spray for å se om det hjelper 

 

Evnt.: 

Legge ut et festa innlegg om vann langs duken og kondens fra taket – Janne skriver dette 

GB lager lapp om vaskemaskin 

Gabriele kjøper komfyr 

Anneli – spørsmål fra et medlem som flytter i denne perioden om treningsavg – vedk 

kontakter Gabriele, så ordner det seg. 

Gabriele legger ut frist for innbet av treningsavg på FB sidene. 

Sponsorer i forhold til premier – Royal Canin er i orden. Vi har ingen avtale med Europris – 

Svanhild tar opp med Cathrine. 

 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 


