Styremøte for OODK 11. september 2012, hos Sidsel
Referat
Sak 1/12

Godkjenning av referat fra styremøte 9. august
Godkjent
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Stevnekomiteen
Instruks (Anna) – gjøres om til veileder som beskriver hvilke arrangementer,
antall medlemmer etc – kommer
Oppdatere sjekklister (Siv/Geirid)
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Fra NKK
• Informasjon om Atferdsseminaret

Sak 11/12

AG-stevnet (Siv)
• Oppsummering/evaluering: egenevaluering, innkomne kommentarer.
Generelt godt gjennomført stevne, fornøyde dommere. Problemer:
konflikt mellom medlemmer, klager på premier, klager på lydanlegg.
Neste år: mer kontroll over mannskapet, delegere oppgaven med å
rekruttere mannskap/være arbeidsleder, T-skjorter til mannskap, send ut
informasjon i forkant, skaffe premier – IKKE rosetter – lik premie til alle 1.
Plasser, 2. Plasser osv innen hhv AG, AGhopp og åpen, kiosken. Eget
stevneregnskap, beregne budsjett for premier etc. Klage til AgiPro – Anna
i samarbeid med Siv.
• Samarbeid Drøbak 2013: Kirsten har mottatt mail om at de har byttet
dato, men ønsker samarbeid i framtiden. – Hege videresender til Siv, som
sjekker med Drøbak
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Treningskomiteen (Anna/Hege)
• Instruktøroversikt LP (høst/vinter) – høst OK, ikke mottatt
• Kurs i rally lydighet – Christina hører om instruktør Hilde er ledig til våren
• LP-kurs (helg) – Hege S i kontakt med Anne Lise Ytreberg om kurs til
våren
• Instruktørsamling: intet nytt
• Valp-/unghundgruppe: igangsatt, torsdager
• Kurs i brukslydighet: helg i første omgang, evt med tre
oppfølgingsganger. Sporgruppa gis prioritet. Vår.
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Forespørsler om bruk/leie av treningsområdet på Brekke
• NKKU-NM 2. September: Janna hjalp til
• Rekruttprosjektet 15.-16. September: Tor ordner med nøkkel til Liv og
Morten
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Prosedyrebok (Sidsel)
Skriftlige forslag til endringer sendes Sidsel før styremøte i november. Hege leter
etter ”Årshjulet”
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Vintertrening
• Agility/Søndre Ås – avtale inngått
• Lydighet/ridehus – avtale underveis
• Lydighet/skolegård eller idrettsbane – jobbes med
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Klubbstevnet
Evaluering fra stevnekomiteen. Vanskelig å finne dommer. To ringer, en dommer.
Informasjonsplakat på hytta. Få deltakere, flest nye medlemmer. Premieutdeling
etter alle konkurranser var ferdig. Grilling underveis. Premie til alle. Neste år:
fordele roller, forberede papirer etc – oppdatere sjekkliste. Flytte dato.

EVENTUELT
• 5 nye medlemmer siden forrige styremøte
• Ekstra container/redskapsbod på Brekke
• Gavekort: sende ut mail om varenr (hettegenser), hvem bestiller, begrensninger stevner,
type hodelykt etc. – se forslag fra Sidsel
• Siv har skrevet liste over innkjøp, ligger i hytta - Gunnar
• Gunnar må inn på takkelista for dotømming
• Valg: leder, sekretær, kasserer, styremedlem
• Stevnekomitéleder
Neste møte: Onsdag 17. oktober kl 19 hos Siv

