Referat fra styremøte for OODK 23. mai 2012, hos Christina
Møtt: Christina, Siv, Hege
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Godkjenning av referat fra styremøte 10. April
Godkjent.
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Stevnekomiteen
Instruks (Anna): utsatt
Oppdatering (Siv): komiteen (Siv, Geirid, Ida) har hatt ett møte, referat på
Dropbox.
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Trinn 1 instruktørkurs
OODK v/Kirsten og Geir skal arrangere instruktørkurs høsten 2012.
Hege K la fram muntlig søknad om styrets anbefaling i henhold til NKKs
Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 2.0). Anbefalingen ble gitt.
Styret vedtok at medlemmer som har betalt medlemsavgift innen 01.01.2012 skal
få refundert kursavgiften dersom de oppfyller NKKs krav til instruktør trinn I og
forplikter seg til å holde minst to treninger i semesteret i minst tre år. Hvis
instruktøren melder seg ut av klubben før pliktarbeidet er fullført kreves
kursavgiften tilbake.
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Fra NKK
Til etteretning: disiplinærreaksjoner, møte NKK Oslo/Akershus,
momskompensasjon, valg under resresentantskapsmøtet, høring om
raseforvaltning.
NKK ved Dagny Wangensteen har bekreftet å ha mottatt OODKs nye klubblover
til godkjenning.
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NM i LP (Anna/Siv/Sidsel)
Vi har nok folk til å hjelpe til med arrangementet. Fredag: Gunn, Anna, Janna,
Carol, Hanne, Siv, Ida, Kari. Lørdag: Gunn, Anna, Janna, Carol, Hanne, Siv, Ida,
Kari, Hege K. Søndag: Gunn, Anna, Janna, Carol, Hanne, Siv, Ida, Kari, Hege K,
Torill.
Siv kontakter Anna om antall dommere, speaker og finaleprogram.
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Vårsemesteret
Program for sommeravslutning: styremøte kl 17, oppmøte kl 18, felles rigging av
grill, bord, stoler, telt etc, påmelding hundesprint (kr 20 pr hund), hundesprint
(klasser: valp, liten, mellom, stor, border collie, veteran liten, veteran stor),
grilling, avtakking/gavekort, premieutdeling, felles nedrigging.
Hege legger ut programmet og sender mail til medlemmene.
Sidsel har ansvar for: skaffe gavekort og premier
Nantika har ansvar for: skaffe ketchup, sennep, kaffe, te, kaker, bensin til
aggregat, tidtaker, starter, hundeholder
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AG-stevnet (Siv)
Ekstra dommer (lag) på plass etter oppfordring fra Tor.
2013: Drøbak er interessert i samarbeid og har oppnevnt uerfaren kontaktperson.
Siv får med Anna på et møte med Drøbak.
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Treningskomiteen (Anna/Hege)
Medlemmer : utsatt
Instruktøroversikt LP: Enkelte instruktører reagerte på at Hege K fikk delegert
oppgaven
Kurs/konkurransegruppe for LP3/elite: Hege K tok initiativ til å arrangere kurset
og fikk OK fra Anna. Treningskomiteen tok senere over ansvaret. Ingen kurs så
langt.
Styret vedtok å arrangere følgende kurs til høsten/vinteren: valp/miljø, rally
lydighet, brukslydighet. Hege kontakter Anna om framgangsmåte med hensyn til
treningskomite/instruktør for valpkurs og om instruktør i brukslydighet. Christina
skaffer instruktør i rally lydighet.
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Prosedyrebok (Sidsel)
Oppdatering: utsatt
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LP-stevnet (Siv)
Sidsel skaffer premier etter å ha mottatt deltakerliste fra Siv.
Dommere OK.
40 påmeldte, påmeldingsfrist utsatt til 29. mai.
Hege har ansvar for arbeidslista og gjennomføring av stevnet.

EVENTUELT
Minneord for Jørn Bereng: Hege følger opp Kirsten
Sporgruppa: til sammen åtte medlemmer har deltatt så langt
Medlemstall: 18 nye medlemmer så langt i år
Premiepall: mannen til Nina lager pall. Materialkostnader budsjettert til kr 2000 godkjent av
styret.
Siv skaffer en LP- og en AG-dommer til klubbstevnet
Neste møte: torsdag 21. juni 2012 kl 17 på Brekke

