Referat styremøte i OODK
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:

1/2018
11.01.2018
19.00
Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen)

Tilstede: Kristen, Wenche, Heidi, Bente, Beate
Sak 1/2018: Godkjenning av referat
Sak 2/2018: Styrebehandling av nye lover.
3 vedlegg: Lovintro, Lovorientering, 0801Lover
•

Kristen gikk gjennom forslaget sitt til nye lover som samsvarer med NKKs
nye lovverk. Styret er enig i Kristens forslag og tar dette som styrets
innstilling til årsmøtet. På årsmøtet går vi igjennom hvert forslag der vi har
flere muligheter og stemmer så over hvert enkelt forslag.

Faste punkter:
•

Antall medlemmer
o Klubbmedlem: 251, reduksjon på 17 medlemmer. (Totalt: 270)

•

Klubbaktiviteter
o Agility-regelverk lenkes opp fra websidene til agility. Beate følger opp.
o Årsmøtet 2018:
▪ Valgkomiteen er kontaktet. Dato er bestemt. Lover må sees igjennom
og tilpasses delegere oppgavene til dem som skal skrive årsrapportene
• Heidi følger opp.
• Heidi sender ut ny frist til valgkomiteen på at styret må ha
forslaget 4 uker før.
• Bente tar gjennomgang med revisor neste uke
• Heidi sender info om årsmøte til Caroline så vi får lagt det ut på
webside, facebook-side og i facebook-gruppene.

•

Økonomi
o Vi går med overskudd i år.
o Vi har fått momskompensasjon-pengene for 2016, 23000,o Vi har ikke fått betalt for nordisk ennå.

•

Trening/kurs

o Agility har hat et lite overskudd på høst-treninga og et lite underskudd på vårtreninga.

•

Materiell/vedlikehold
o Innkledning av container:
▪ Planlagt utfører må muligens trekke seg da han har mye å gjøre og det
blir langt å kjøre. Han ser an når telen går.
▪ Innspill:
• Kan vi bygge et ‘midlertidig’ bygg i stedet for å kle inn en
container? - Kristen sjekker med kommunen.
▪ Styret ber årsmøtet om lov til å gjennomføre prosjektet gitt et begrenset
kostnadsestimat.

•

Stevner
o Iris er stevneleder på LP-stevnet.
o Stevner og prøver
▪ Haking på elektronisk påmelding og passord for arra var borte igjen.
Snakket med nkk om det. De var inne og opprettet nye brukere og
passord. Jeg tror ikke stevne og prøveledere har fått noe passord ennå.
▪ Heidi sender id og passord til stevne og prøve-ledere.
▪ Heidi snakker med NKK om å få satt opp flere signaturer til arra og får
haket av at bruks skal ha elektronisk påmelding (Jamfør mail i
innboksen til post@oodk)

•

Info fra NKK
o Innrapportering av klubbens aktive medlemmer pr. 31.12.2017 til Norsk
Bruksundsports Forbund (Mail i innboks for post@oodk.org)
▪ Heidi melder inn 40 stk. Sender antallet også til Bente.

•

o FCI komite for rallylydighet.
▪ Etter å ha mailet litt med NKK ser det ut til at måten å støtte forslaget
fra NRL på er å sende inn det samme forslaget som NRL sender inn.
Jeg er usikker på hvor stor effekt det vil ha, men jeg kan sende over en
mail til NRL å høre med dem.
• Heidi Sender inn samme forslag etter å ha fått det oversendt fra
NRL.
Evnt

Neste møte: Torsdag 15/2 – 2018 kl. 19 hos Kristen.
Dato: Leder

