
Referat fra styremøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb 04.03.19 

 

Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbens lokaler,  

 

Det var 8 styremedlemmer til stede på møtet:  

Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Svein Kristoffersen, Tonje Skistad, Torunn 

Holtbakk , Sandra Nilsen Jentoft, Janne Braarud Jensen, og Grete Brevig 

 

Ikke møtt: Inger Thorsen 

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

 

Saker som ble tatt opp på styremøtet:  

 

Sak 1: Fordeling av oppgaver i styre / konstituering av styret 

• Sekretær – Grete B 

• Kasserer – Gabriele  

• Nestleder – Svein 

• Styremedlem 2 år – Tonje  

• Styremedlem 1 år – Torunn  

• Styremedlem 1 år – Sandra 

 

Sak 2: Post 

• ikke noe post 

 

Sak 3: Regnskap/treningsavgift 

• Store fakturaer - rosetter 

• Treningsavg – tils 46.800 – noen delbetalinger, to gjestetreninger 

 

Sak 4: Epost 

• Marsvin- og kaninforeninga spør om å leie klubbhuset 07-09. juni for kr 5000 inkl 

støvsuging av av gymsalen. Rengjøring – forlater huset som det var. Svanhild svarer 

på dette. 

 



 

Sak 5: Nettsidene (ansvarlig) 

• Grete tar kontakt med Rene for å rydde opp på hjemmesida, gjøre dette sammen med 

Tonje 

 

Sak 6: Priser hall leie/ reklame 

• Fått reaksjoner på for dyr pris for helge -leie 

• Torunn ser på hva andre klubber tar for sine haller og setter opp forslag til neste gang 

• Janne (Torunn) sjekker priser på skillevegg til neste gang 

• Reklame  

o Sjekke hva mindre bannere (1m * 0,7) koster – noen mindre firmaer har ikke 

selv, da må vi skaffe det for dem og inkl i prisen 

o Svein har hatt møte med Vom og Hundemat, ikke avklart ennå om de vil ha. 

Han sjekker også kontrakter - (1000 kr pr m) 

o Kjersti skal spørre Felleskjøpet 

 

Evnt.: 

• Det er ønske om å få speil i hallen – Torunn sjekker priser og hva som er best å bruke 

• Det bør være utelys på begge sider av hallen ute – Svanhild tar det med Vidar 

• Kiosk ansvarlig – Janne (Grete snakker med noen i nesegruppa som kan ha ansvar 

sammen med Janne) 

• Svein har ansvar for å finne folk til parkering –  

o Vedtak: Parkering er gratis på alle våre arrangementer. Det skal ikke erstattes 

med loddsalg.   

• Gabriele har ansvar for innkjøp til kiosken. 

• Priser på kurs – Janne og Tonje snakker sammen og sjekker mer om dette til neste 

møte. 

• Avføring fra hunder rundt på området – sette opp skilt rundt på området – Grete lager 

skilt / laminerer pluss legge ut på alle gruppene. 

• Sneiper / søppel – kjøpe søplebøtte + askebeger – Gabriele ordner dette 

• Trappevask / plukke opp etter hund – sende brev til leieboer 

• Vårdugnad – 5.-6.april og 29.-30.mars 



o Liste på hva som må gjøres – Svein lager liste, vi kommer med evnt forslag på 

styresida. 

o Kunstgresset må legges i løpet av våren innen 1.mai 

• Svanhild legger ut på alle sidene om frister for å skaffe premier fra Royal Canin 

 

 

Møtereferat er skrevet av sekretær Grete Brevig 

 


