
Styremøte for OODK 3. mai 2011, hos Hege

Tilstede: Hanne, Siv, Sidsel, Hege

Sak 11/11 Godkjenne møtereferat fra styremøte 11. april
 Godkjent.

Hege må huske å få signert årsmøteprotokollen, som Hanne skal sende til 
Brønnøysundregisteret. 
  

Sak 12/11  Redigere websidene
 Thorleif har fått styrets forslag til websider, og nettstedet vårt er gjenåpnet. Vi ser 

imidlertid en rekke forbedringspotensialer, og vedtok at Hege foreslår møte med 
Thorleif for å diskutere:

 spenstigere utforming, som for eksempel www.lpnorge.com, 
www.durc.net, http://www.ihmelapsi.com/

 forskjellige skrifttyper for overskrifter og tekst
 flere/nye bilder og illustrasjoner
 bildekvalitet: beskjæring, lys etc
 rettskriving
 tydelig henvisning til Facebook og gjestebok
 nye sider: aktivitetskalender, klubbvedtekter
 selvstendig redigering/plassering av saker
 nytt web-program?

Hvis våre ønsker blir vanskelig å oppfylle må vi vurdere å finne en ny 
webansvarlig.

 Sak 13/11  Hunderusken/dugnad 
  NKK Oslo/Akershus har avlyst Hunderusken pga liten interesse fra 

klubbene.
 Vi gjennomfører likevel dugnad på Brekke som planlagt, torsdag 5. mai. Vedtak:

• Dugnaden begynner kl 1730
• Sidsel har ansvaret for å skaffe søppelsekker og sette folk i arbeid
• Hege har ansvar for å annonsere dugnaden på Facebook og i gjesteboka, 

samt gi Thorleif beskjed om å legge det ut på nettsidene våre.
 
Sak 14/11 Sponsoravtale 
 Sidsel overtar ansvaret for å kontakte Svein med forespørsel om bilder fra 

stevner og kurs av medlemmer med sponsete klubbklær. 

Sak 15/11  Stevner 
 Siv rapporterte om progresjon for planlegging av NM og eget LP-stevne.
 Drøbak Hundeklubb er interessert i å arrangere agilitystevne samme helg som 

oss i 2012 for å kunne invitere dommere fra utlandet som kan være hos oss den 
ene dagen og i Drøbak den andre. Vi har imidlertid søkt om to forskjellige helger, 



henholdsvis 1. og 9. september 2012. Er det mulig/interssant å bytte helg for å 
samkjøre med Drøbak?

Sak 17/11  Trening
AG: To medlemmer og instruktører i klubben har søkt om lov til lett agilitytrening 
med valper. Vedtak: søknadene videresendes til treningskomiteen for behandling 
og innstilling.
LP: Iris’ treningsgruppe for LP1 og 2 på onsdager er full etter annonsering på 
Facebook, nettsidene våre og mail til medlemmene. Det blir også en 
konkurransegruppe på mandager, men det er ikke avklart med Geir ennå om og 
når han skal instruere. De som var med i høst har førsteprioritet.
Bruks: Hanne og Hege S ønsker å lodde stemningen for sportrening på 
onsdager. Hvis det blir interesse for spor tenker de seg på sikt å engasjere en 
instruktør, samt å ta Trinn 2-kurs selv. Hege kontakter Rolf Hegg med forespørsel 
om helgekurs i spor til høsten. 

 
Sak 16/11  Eventuelt

Lene har laget Facebook-gruppe for OODK, og den er allerede mye i bruk.
Hege har laget mailingliste fra medlemslista som kan brukes når vi vil nå mange 
medlemmer med informasjon.
Nydalens Skiklub har ringt Hege og spurt om mulighet til å arrangere 
orienteringsløp på Brekke 3.-4. september i år. Det kolliderer med AG-stevnet 
vårt – Hege gir avslag på forespørselen.
Sommeravslutning: vi vedtok at sommeravslutningen skal være tirsdag 21. juni kl 
1800 på Brekke, med følgende program: hundesprint, ”pølsecup” (spesialøvelser 
i tre vanskelighetsgrader – sosiss, wiener og medister), grilling og gaveutdeling. 
Hege lager gavekort på klubbklær til instruktører – hvem sørger for å bestille 
klærne? Hege sørger for annonsering av sommeravslutningen.
Klubbmesterskap: vi vedtok at årets klubbmesterskap vil gå av stabelen lørdag 
10. september med både AG og LP. Hege annonserer.

Neste styremøte: tirsdag 31. mai kl 19 hos Sidsel, Korsvollbakken 4 B


