Referat for styremøtet for OODK den 20. juni, på Brekke.
Saker
Sak 9/13

Innkjøp av AG- utstyr
Kristen har kartlagt behov og innhentet priser for diverse agilityutstyr. Med
hensyn til nye regler og til sikkerhet er det nødvendig med nye tunneler (to lange
og to korte), ny vippe og utstyr til ombygging av hoppehindre. I tillegg bør hjulet
oppgraderes til et delbart hjul, samt nytt, delbart hjul anskaffes. Anskaffelsene
blir en betydelig investering for klubben, inntil kr 40 00 inklusive transport.
Klubben har fått tilbud om kjøp av det speakeranlegget vi de siste årene har lånt
til AG-stevnene våre. Anlegget har ikke vært brukt i andre sammenhenger. Pris:
kr 6500 (kostet kr 17 700 nytt).
Vedtak: en arbeidsgruppe bestående av Kristen, Kirsten og Tor får mandat til å
skaffe utstyret til lavest mulig kostnad for klubben. Klubben kjøper
speakeranlegget i henhold til tilbudet.

Faste poster
1. Referat fra styremøte, den 300513: godkjent
2. NKK – orienteringssaker:
 4 nye medlemmer fra 27.05.2013 – 16.06.2013
 Høring – Tiltaksplan for NKK for perioden 2014 – 2016.
 Informasjon om instruktørsamling for agilityinstruktører.
 Oppfordring fra Kompetansegruppen i lydighet vedrørende avbestilling av
dommere.
 Bekreftelse på annerkjennelse av LP- stevnet 25.05.2013.
3. Materiell/vedlikehold: ingen saker
4. Økonomi: søknad om momsrefusjon sendes inn innen fristen
5. Informasjon: ingen saker
6. Klubbaktiviteter
 Klubbmesterskapet: ble avviklet som planlagt 11. juni, med over 80 ekvipasjer i
de forskjellige klassene. NKKs nye AG-program ble testet, og viste seg å fungere
utmerket. Det har kommet mange tilbakemeldinger om et hyggelig og vel
gjennomført arrangement.
7. Stevner
 Agility: Sidsel tar ansvar for å koordinere de ulike ansvarsområdene for stevnet,
og rekruttere en stevnleder, samt funksjonærer til ringene.
8. Trening
9. Kurs
 Lydighet
Oppfølging av helgekurs i konkurranselydighet?: ingen forslag til kurs med
instruktør i den prisklassen klubben har berammet inntil høstens møte i
treningskomiteen.

Løpende saker/oppgaver
1. Prosedyrebok: ingen nye bidrag
2. Leie av hall for vintertrening: fortsatt ingen tilbakemelding fra Oslo Hundeskole

