
Referat styremøte Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb  
Mandag 01. mars 2021 

 
Tilstede: Svanhild Urholm, Gabriele Oehninger-Storvoll, Grete Brevig, Tonje Skistad, 
Torunn Holtbakk, Sandra Nilsen Jentoft (frem til kl 19) 
Forfall: Janne Braarud Jensen, Inger Repstad Thorsen 
Referat av: Tonje Skistad 
 

Sak 1  Økonomi 
Sum brukskonto: 182 835 kr 
Sum huskonto: 482 217 kr 

 

Sak 2  Årsmøtet 
Det har blitt sendt ut mail til alle medlemmene med link til årsmøtet via Teams. Det er 
også blitt publisert informasjon om dette på Facebook. 
 
1. Konsituering 
- Svanhild starter med å ønske alle velkommen til møtet. 
- Janne informerer om hvordan møtet skal gjennomføres, hvordan Teams fungerer 
osv. Alle som ikke har ordet har kameraet og mikrofonen av. Hvis man får ordet må 
man skru på mikrofonen, men det er valgfritt å skru på kameraet.  
- Janne er ordstyrer/dirigent. 
- Tonje er referent. 
- Grete foreslår 2 stk til å underskrive protokollen. 
- Grete tar seg av telling. 
- Janne fjerner hender mellom avstemninger. 
 
2. Årsberetning 
2.1 Styret: Sandra 
2.2 LP: Torunn 
2.3 Bruks:  
2.4 Agility: Tonje 
2.5 Rally: Line 
2.6 Utstilling: Hanne Eli 
2.7 Kreativ lydighet: Hanne 
2.8 Nesegruppa: Grete 
 

 

 
 



3. Regnskap 
3.1 Revisjonsrapport 
3.2 Regnskap 
3.3 Budsjett 
Gabriele avtaler med Ann. 
 
4. Forslag 
4.1  Styrets forslag til handlingsplan: Janne forklarer kort og refererer til oversikten 
som ligger på hjemmesiden/deles på skjermen. 
4.2 Treningsavgift: Svanhild informerer om at styret har vedtatt at treningsavgiften for 
2021 er 1750 kr.  
 
5. Valg 
5.1 Valgkomitèens innstilling leses opp av valgkomitèen. 
 
Avslutter møtet og minner de som skal skrive under på protokollen om å avtale når 
de kommer opp på klubben for å skrive under. 
 
 

Sak 3  Gulv 
Kunstgresset i treningslokalet i klubbhuset er utslitt og må skiftes ut. Flere alternativer 
er undersøkt i forhold til pris, grep for hundene, renhold og holdbarhet. På styremøtet 
ble det tatt med prøver på teppefliser i flere priskategorier. Vi har fått et veldig bra 
tilbud på en i utgangspunktet mye dyrere teppeflis, og styret vedtok å gå for denne. 

	  

	  


