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

6/2017
21.6.2017
19.00
Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen)

Tilstede: Svein, Wenche, Heidi, Carol, Bente, Kirsten

Dagsorden:
Sak 27/2017: Godkjenning av referat (og signering for brønnøysundregister)
•

Godkjent og underskrevet

Sak 28/2017: Representantskap NKK – epost – vedlegg
•
•

Styret har ingen forslag til kandidater
Kirsten hører med Stovner om de har noen kandidater vi kan samarbeide om.

Sak 29/2017: Behov og rutiner for bankkort for utlegg
•

Vi ser ikke behov for bankkort per i dag.

Sak 30/2017: Sommeravslutning – alt klart
•

Vi ble for få og måtte avlyse. Vi prøver å finne en ny dato på en ukedag i august.

Sak 31/2017: Høringsuttalelse nye AG-regler innen 19. august: Hvordan håndterer styret den
(Kristen)
•

Svein, Beate og Kristen lager et utkast til høringsuttalelse og bruker facebook-gruppa
til å diskutere forslaget til regler.

Sak 32/2017: Konkurranseleder LP – kurs i OODK regi - epost – vedlegg (svein)
•

Styret er enig at vi holder et slikt kurs og vil betale for det. Svein gir beskjed til Iris
om å søke.

Faste punkter:
•
•

Antall medlemmer
o 246 (267)
Klubbaktiviteter
o 2 uker før bruks gir seg med organisert trening
o Agility en trening til denne uka.
o Rally hadde siste i dag

•
•

•

•

•

o Sommerfest avlyst
o Bruks-stevnet(rundering) gikk bra. Prøver på det neste år også. Kanskje spor,
men da trengs det litt mer terreng.
Økonomi
o Skrevet under på resultatregnskap. Har penger på konto.
Stevner
o Agility 2. september
▪ carol
o Lydighet 3 september
o Rally 14 oktober
Trening/kurs
o 2 agility helgekurs
o Treninger virker som det går bra
Materiell/vedlikehold
o Nybygget vårt. Kristen har sendt nabovarsel til 5 friluftsorganisasjoner. Ikke
kommet noen reaksjoner fra dem. Gjort klar søknad. Sendes kommunen som
sender til fylkesmann som så får den tilbake.
▪ Men mulig vi ikke trenger å søke siden nybygget skal være under 50
kvadratmeter.
▪ Kristen sender søknad og spør om vi kan få unntak fra markareglene.
Neste styremøte:
o 17 august. Hos Kristen i Østhornveien 15c.

