Referat fra styremøtet den 2 sept., kl. 19, hos Sidsel.
Til stede: Hege, Sidsel, Hanne, Kristen, Siv, Iren

Saker
Sak 10/13

Leie av Sinsenhallen:
OODK har inngått avtale med Oslo Hundeskole om leie av Sinsen‐hallen for høsten
og vinteren. Leieprisen for hallen er 500 pr. uke. Fra 5. september ‐ 18. oktober har
vi hallen på torsdager kl 18‐20. Etter dette og til og med 18. april 2014 har vi hallen
fredager kl 18‐20.
Forslag:
1. Fordeling av treningstider i høst/vinter.
Agility:
Lydighet (LP/rally/bruks)
torsdag 12/9
torsdag 19/9
torsdag 26/9
torsdag 3/10
torsdag10/10
torsdag 17/10
fredag 25/10
fredag 01/11
fredag 8/11
fredag 15/11
fredag 22/11
fredag 29/11
fredag 6/12
fredag 13/12
Fredag den 20/12 blir det nisseløp for alle medlemmene (gratis)!
2. Treningsavgiften er på kr 350 (ut året) pr. treningsrekke. Dersom man vil
trene både agility og en eller flere lydighetsgrener må man betale kr. 700.
3. Betingelser.
For å trene i hallen må man:
I.
Sende inn et elektronisk påmeldingsskjema.
II.
Forplikte seg til å hjelpe til på en av fem stevnedager i 2014.
III.
Betale inn treningsavgift (eventuelt bruke OODK‐poeng).
IV.
Ha fått bekreftet treningsplass.
4. Nøkler, leie av + oppbevaring av utstyr.
• Leie en ekstra nøkkel for kr. 500 i tillegg til den som inngår i
leieprisen. Treningsansvarlig har nøkkelansvar.
• Leie av AG‐ utstyr for kr 100 pr. uke.
• Vi anskaffer putekasse til oppbevaring av eget utstyr (rally etc.) Til
denne anskaffer Kristen en system‐lås tilsvarende de som inngår i
systemet vårt. Tilleggsleie for oppbevaring av kassa blir kr. 500.
Vedtatt.
Fordeling av treningstider revurderes ved årsskiftet i lys av faktisk deltagelse på
treningsrekkene.
Se ellers nettsiden for informasjon om instruktører og påmelding.
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Utarbeidelse av retningslinjer for kursvirksomhet.
Formuleringer av spørsmål til treningskomiteen vedrørende kursøkonomi og
retningslinjer for kurs i OODK., i tråd med vedtaket den 05.08.13.
•

Etter en diskusjon over innkomne forslag til formuleringer, fra to
styremedlemmer, ble et dokument med spørsmål vedtatt. Spørsmålene
oversendes treningskomiteen til behandling på komiteens møte den 4. Sept.

Faste poster
1. Referat fra styremøte den 5.08.13:
I forbindelse med et styremedlems spørsmål om gyldigheten av vedtak fattet på styremøtet
den 05.08.13 har dette forslaget kommet inn til løsning:
• Vedtakene fattet i styremøtet 5. august bekreftes av styremøtet 2. september.
Vedtakene bekreftet
2. NKK.
• 10 nye medlemmer fra 01.08.13 – 27.08.13:
• Bekreftelse fra NKK om at høringsuttalelsen vedrørende “ Fellesbestemmelser for
prøvereglement” er mottatt.
• Innkallelse til årsmøte i NKK region Oslo/Akershus som avholdes den 11.
september(mottatt den 27. 08. 13.). OODK kan stille med to delegater. Klubbene bes
om å sende inn antall og navn på sine delegater senest torsdag 6.september. Skal vi
stille med delegater? Sekretær spør Iris, Kirsten og Venke om de ønsker å stille.
3. Materiell/vedlikehold
• Søke kommunen om lys på Brekke? Ikke avklart
• Forespørsel fra Christina Kosinski om å leie Brekke m. Agilitymateriell den 14‐15
september, kl 09‐17, til samling for Rekruttprosjektet. Har gitt positivt svar, samme
leiepris som sist: kr 3000. Kontaktperson Janna.
• Leie ut Brekke til “Norsk Lapphundklubbsrasespesial» i forbindelse med
Bjerkeutstillingen den 17. 08. 2014? Hanne vil være til stede og kan påta seg ansvar
for nøkler o.l. Vedtatt: utleiepris kr 1500.
• Forespørsel fra et medlem om klubben kan kjøpe inn startpistol.
Forslag: treningsansvarlig for bruks tar ansvar for innkjøp og forsvarlig
oppbevaring av startpistol.
Vedtatt
• I sommer er det kjøpt inn mye nytt agilityutstyr:2 3‐meters og 2 6‐meters tunneler,
vippe, delbart hjul, 20 par tunnelholdere, skinner til ombygging av de blå
hoppehindrene, et sett slalåmbuer.
Dette utstyret har i alt kostet ca 38.000 kroner.
Vi har kjøpt 3 stoppeklokker av en type som er enkel å bruke.
Vi fikk på kort varsel tilbud om å kjøpe et godt men brukt ekstra toalett, som vi
aksepterte. Det er på plass. Det koster ca 7.500 kroner.
Tidigere i år (referert før) har vi kjøpt elektronisk tidtakeranlegg og speakeranlegg
fra Kirsten og Geir.

I alt beløper anskaffelsene nevnt over seg til ca 55.000 kroner.
Det ble nylig planlagt å kjøpe et aggregat i tillegg til det vi har, til ca 5.000 kroner.
Dette kjøpet er hittil ikke gjennomført
4. Økonomi
• Momsrefusjon: Momsskjema innsendt NKK
• Tilgang til bankkonto: Utsatt.
• Hanne forbereder signaturrett i Brønnøysund‐registeret til neste syremøte.
5. Informasjon: Ingen.
6. Klubbaktiviteter.
• Nisseløp, den 20.12, i Sinsenhallen.
7. Stevner
• Agility: Alt under kontroll.
• Rally: Oppfordring fra Norsk Rallylydighetsklubb om å arrangere stevne i slutten av
april/ begynnelsen av mai. Søknadsfrist for å avholde stevne: 31. Oktober.
Vedtatt: Sende søknad om enkeltstevne (ca 80 deltagere) til NKK.
8. Trening
• Agility
• Bruks: På initiativ fra deltagerne i brukslydighetskurset den 17/18 august blir det
treninger i brukslydighet, annenhver fredag og onsdag i høst, kl. 18.00. Info lagt ut.
• Lydighet
• Rally
9. Kurs
• Agility
• Bruks
• Lydighet
• Rally

Løpende saker/oppgaver.
1. Prosedyrebok. Hege holder på å ferdigstille utkast til instruks for treningskomiteen, som
skal sendes komiteen på høring.
2. Leie av hall for vintertrening. Se sak 10/13 ovfr.
3. Alternativ løsning for oppbevaring av den ene bom – nøkkelen.

Eventuelt.
1. Nøkkel til bommen: Økt aktivitetsnivå i klubben skaper utfordringer m.h.t. nøkler. Antall
personer som låner nøkler bør begrenses til de som har verv i klubben, og ellers til de som
Janna og Nina kjenner og har tillit til.

