Referat styremøte i OODK
Møtenummer: 1
/2016
Dato:
13.01.2016
Kl:
19.00
Sted:
Hos Kristen
Innkalt:
Kristen, Maria, Marianne, Nina, Tone Cecilie, Iris

Til stede: Kristen, Maria, Marianne, Iris og Tone Cecilie
Dagsorden:
Sak 1/2016: Referat av 09.12.2015 ble godkjent.
Sak 2/2016: Forslag til endring å regelverk Årets hund bruks,jf. vedlegg 1 ble vedtatt. Fra
2016 skal kun NBF-resultater telle i kåringen av årets hund for bruks.
Sak 3/2016: Styrets beretning utkast, jf. dropbox mappen Årsmøter. Utkastet ble diskutert.
Sak 4/2016: Søknad om støtte instruktørkurs, jf. vedlegg 2 ble innvilget. Iris avsto fra å
stemme da hun er en av lydighetsinstruktørene og er berørt av vedtaket.
Sak 5/2016: Lagregler agility, jf. vedlegg 3 Vedtak: På bakgrunn av rapport fra arbeidsgruppe
opphever man styrevedtaket av 31.05.07 som sier at man må gå lag for OODK for å få få
trene på videregående agilitytrening. Det kalles inn til et møte med klubbens agilityutøvere
for å diskutere det øvrige innholdet i rapporten, samt reglen om at man må ha tatt
nybegynnerkurs i agility med hunden for at man skal for å få delta på trening i klubben med
den aktuelle hunden. Etter dette møte tas det stilling til om reglene bør endres.

Faste punkter:
Antall medlemmer
pr.31.12.2015: 296
Klubbaktiviteter
Økonomi
Utarbeide budsjett 2016, jf. vedlegg 4. Styret utarbeidet budsjett for 2016.
Stevner
Stevner 2017: Vedtatt at vi søker om AG-stevne 2/9 og LP-stevne 3/9
Trening/kurs
Vi trenger en ny treningsansvarlig i rally etter at nåværende dessverre trekker seg etter
årsmøtet.
Søknad om dispensasjon fra Tor Henning på treningsregler AG, jf. vedlegg 5 ble
godkjent.
Kristen orienterte om innetreningen på EKT/Tanum
Materiell/vedlikehold
Styret fortsetter å se på muligheter for å utvide bygningsmassen og lagringskapasiteten
på Brekke.

OODK avgir ikke høringsinnspill til høring om endring i forskrift om jakt, felling og
fangst (frist 1/2-16).
Klubbens treningsansvarlige, instruktører, ol. bes om å komme med innspill til høring
om endring i NKK instruktørutdanning trinn I (frist 5/4-16).

Referent: Tone Cecilie

