Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer:8/2016
Dato:21.09.2016
Kl:19.00
Sted: Aker Lås
Frafall: Kristen, Hege

Dagsorden:
Sak 26/2016 Godkjenning av referat fra forrige møte 18.08.2016
Godkjent
Sak 27/2016 Medlemsmøte om rekruttering mannskaper
Det er ytret ønske fra flere hold i klubben å se tiltak for å sikre tilstrekkelig mannskaper til
stevner etc. Ofte er det de samme som alltid stiller opp. Styret inviterer på bakgrunn av dette
til medlemsmøte tirsdag 8. november kl. 1900. Det gis også rom for å melde andre saker
innen 19oktober. Iris lager invitasjon samt forespør NKK om lån av lokaler.
Sak 28/2016 Høring om endring championatregler LP.
Styret stiller seg bak KG’s forslag om endring av championatsregler LP. Iris melder fra til
NKK
Sak 29/2016 Dispensasjonssøknad agforberendende trening valp fra Funda Aylin Acar,
Sak tatt opp og diskutert på styrets facebookgruppe 6/9. Disp søknad innvilget
Sak 30/2016 Forslag om å vurdere innkjøp av batteridrevet tidtakeranlegg fra Svein Hveding
Et batteridrevet tidtakeranlegg med automatisk nullstilling koster i størrelsesorden kr.
30 000,- Anlegget må oppbevares et sted og har behov for service. Styret mener dette er en
meget høy investering for et anlegg som benyttes såpass få ganger i løpet av et år og vil jobbe
videre med andre alternativer: Leie fra andre ved behov, man vil da slippe oppbevaring samt
serviceutgifter eller kjøpe sammen med en annen klubb.
Sak 31/2016 Forslag fra treningsledere rally om kåring av klubbmester pr klasse i rally, jf
vedlegg 4.
Saken ble 12/9 tatt opp på styrets facebookside og styret støtter forslaget om kåring av
klubbmester pr klasse i rally.
Faste punkter:
Antall medlemmer: 276
Klubbaktiviteter
o
Klubbklær: Firmaet man inngikk avtale med er kjøpt opp av annet
firma, men avtale er overført til ny leverandør. Wenche følger opp slik at
nettsiden blir oppdatert med ny info om priser, produkter og kontaktinfo.
o
Bruksgruppen arrangerer sammen med Stovner HK sin bruksgruppe
feltsøkcup.
Økonomi
Får snart inn påmeldingsavgiftene fra AG og LP stevnene. Alle dommerutgiftene er
betalt ut.
Vipps fungerte greit i kiosken og vi fortsetter med dette.
Stevner

Det er søkt om Bruksstevne 11/6-17. Wenche Kristiansen har tatt
jobben som stevneleder
o
Det er søkt om rallystevne 14/10-17. Hege Kornør har sagt ja til å finne
stevneleder
o
AG-stevne og LP-stevne 2017 er godkjent av NKK.
o
NM i lydighet 2017. OODK har sagt ja til å ha arrangementet på
Brekke. Styret er i forhandlinger med NKK om betingelser og avtale.
Rekruttering av mannskaper er i gang.
Trening/kurs
o
NBF stevnelederkurs: Søknad fra Wenche Kristiansen om støtte til å gå
på stevnelederkurs i NBF-regi.
Saken ble diskutert på styrets facebookside og det ble enighet om at klubben
dekker kursavgiften på kr 1 100,- for Wenche Kristiansen og Iren Larsen under
forutsetning av de forplikter seg til å stille som stevneleder for klubbens
bruksstevne minst en gang.
Wenche Kristiansen sa seg inhabil i avstemningen.
o
Agility i Ellingsrudhallen
Dersom agilitygruppen finner det hensiktsmessig for gjennomføringen av
vintertreningen at det anskaffes kodelås til utstyrshengeren og koden gis til en
meget liten gruppe så stiller styret seg bak dette. Når hengeren igjen settes på
Brekke til våren skal systemlåsen settes på igjen. Treningsansvarlige må selv
vurdere om det er forsvarlig å oppbevare mønet i hallen og ikke i
utstyrshengere.
o
Oppfriskningskurs 15/10 for NKK instruktører og aspiranter i regi av
NKK- regionen.
Styret vedtok å betale påmeldingsavgiften på kr 350,-for de av klubbens NKKinstruktører og instruktøraspiranter som melder seg på. De må selv legge ut og
sende kvittering sammen med refusjonsskjema til kasserer.
o
Alle høstens kurs er fulltegnet
o
Mørket kommer og fra og med 3. oktober har grenene hver sine faste
treningsdager for at alle skal få optimale lysforhold i hver fall en dag pr uke:
Mandag Bruks, tirsdag LP, onsdag rally, torsdag AG. Marianne informerer
treningsansvarlige om dette slik at det blir publisert på grenenes facebooksider.
Regler for fritrening er som før og er allerede publisert på nettsidene.
Treningsledere rally har kurs i nytt regelverk noen mandager etter 3/10 selv om
det er bruks sin faste dag. Marianne formidler en henstilling til bruksgruppen
og treningsledere rally om å dele på området de mandagene aktivitetene
kolliderer..
o

Materiell/vedlikehold
Bruksstige: Var ikke sammenleggbar som vi trodde. Den låses fast med kjetting og
egen lås. I tillegg dekkes den med presenning for å unngå at eksempelvis
barnehagebarn klatrer i den.
Aggregat: Den ene aggregatet er ødelagt. Det er gjort forsøk på reparasjon, uten å
lykkes. Det var ikke mulig å få service på det lengre. Det ble innkjøp nytt fra Claes
Ohlson rett før stevnehelgen, men det sluttet å virke på AG-stevnet og er returnert.
Klubben har ifølge stevneledere behov for tre aggregater. Disse må være av god
kvalitet og høy pålitelighet. I tillegg er styret opptatt av at det skal være enkelt å få
noen til å utføre vedlikehold og service på nye aggregater. Aggregatene bør senest
innen mai 2017 være innkjøpt slik at de kan testes før NM 2017. Styret vedtok å

anskaffe to nye aggregater av type Honda. Marianne kan skaffe dette til rabattert pris
hos Grønvold Maskinservice.
Den ene høyttaleren er gåen. Kristen følger opp dette.
NKK
NKK informerer om RS 2017 5.-6 november, jf vedlegg 5. Klubben har
ingen faste representanter, men kan fremme sine synspunkter via
regionen. Styret har ingen saker som skal meldes til RS.
o

Neste møte 24/10-16

