
Styremøte for OODK 17. oktober 2012, hos Siv

Referat
  

Sak 1/12 Godkjenning av referat fra styremøte 11. september
  Godkjent

Sak 2/12 Stevnekomiteen
• Instruks: Anna sender ut utkast før novembermøtet
• Sjekklister: Siv sender ut forslag til reviderte sjekklister før 

novembermøtet
• Stevnekomité 2013: 4 mot 1 stemmer for at styret overtar det overordnete 

ansvar for stevner i 2013 og 2014, og utpeker ett styremedlem – Hege – 
til å ta ansvaret. Hege orienterer Geirid og Ida, og tilbyr dem fortsatt roller 
i stevnearrangement.

Sak 7/12 OODK-poeng
• Poeng for NM 2012: Hege oppdaterer listene og sender Christina
• Forslag: legge ut poengoversikt på oodk.org. Vedtatt. Hege legger ut 

oversikten når Christina har oppdatert den.

Sak 8/12  Fra NKK
• Ny dato for utsendelse av kontingentkrav med forfall 31. januar
• Kveldsseminar med Jan Gyllensten i Drammen mandag 22/10
• Mentalbeskrivelse Hund i DogWeb
• Forslag til kandidater til kompetansegruppene (i bl a agility og lydighet) 

innen 15.11.12: Hege sender inn forslag med navn på medlemmer i 
sittende kompetansegruppe for agility

• Spørsmål til dialogmøtet innen 23.10.12: Ingen spørsmål fra OODK, 
Nantika tar med Iris på møtet

• Representantskapsmøtet: sakspapirer mottatt, påmelding innen 20.10.12 
(OODK ikke møterett)

Sak 9/12 NM i lydighet 
• Ikke mottatt penger fra NKK: Anna videresender skjema til Christina
• Sidsel booker 3 campinghytter m/bad og 4 sengeplasser for 31. mai-2. 

juni 2013, Hokksund camping

Sak 10/12 Klubbaktiviteter
• Forslag til dato for klubbstevne: torsdag 13. juni. Vedtatt.
• Forslag til dato for sommeravslutning: tirsdag 18. juni. Hege spør Kirsten 

om ikke flere AG-folk vil komme torsdag 20. juni
• Forslag til dato for agilitykurs: 4.-5. mai. Vedtatt.



Sak 11/12 AG-stevnet
• Ikke mottatt penger fra AgiPro pr 12.10.12: Siv har purret, AgiPro har bedt 

om resultater og fått dem, Siv purrer igjen.
• Anerkjent, aktivitetsavgift kr 2304 (betalt)
• 2013: Kirsten og Venke påtar seg ansvar for konkrete oppgaver, som å 

booke dommere, premier, stevneledelse (se også Sak 2)
• Forslag: gå over til DogWeb Arra. Vedtatt.
• Forslag: LP og AG samme helg fra 2014. Hege spør Kirsten evt andre om  

argumenter for og mot + konsekvenser av å flytte LP.

Sak 12/12 Treningskomiteen
• Kurs i rally lydighet: instruktør Hilde kan holde kurs 13.-14., 20.-21. eller 

27.-28. april, evt 4.-5. mai 2013. Kr 1400 pr deltaker, 4-8 deltakere. Anna 
avtaler med Hilde, Hege legger ut info.

• LP-kurs (helg): Anne Lise Ytreberg opptatt, Anna spør Maren Teien
• Instruktørsamling: forslag fra Kirsten. Kirsten finner dato (fort), Anna spør 

Maren Teien om denne helgen også, klubben dekker instruktør + middag
• Kurs i brukslydighet. Arjas oppdretter gir svar når terminliste kommer 

(desember), finner evt annen instruktør
• LP-instruktør Øvre Hexeberg: uklart

Sak 17/12 Vintertrening
• Lydighet i skolegård eller idrettsbane: – fra Korsvoll skole, Kjelsås skole 

åpen for alle, men ingen mulighet for å reservere plass. Sidsel og Hege 
drar på befaring på Kjelsås skole, Sidsel kontakter Vannverket som 
alternativ 

EVENTUELT
• 11 nye medlemmer siden forrige styremøte
• Ekstra container/redskapsbod på Brekke: Nantika har snakket med flere medlemmer, 

uten å få gode argumenter, overlater til Tor eller andre å sette opp redskapbod med 
forsterkning (inntil kr 15000)

• Forespørsel om innkjøp av bøyler til slalom (under kr 1000): OK, Hege ber Beate legge 
ut

• Siv har skrevet liste over innkjøp, ligger i hytta 
• Rydde hytta før vinteren: Sidsel og Siv 
• Bomlås på plass igjen
• Web: mulighet for lukket medlemsside? Evt nyhetsbrev på mail? Hege undersøker
• Oppgjørsskjema sendt til Jon G. Olsen for KM, ikke returnert pt etter tre purringer
• Medlemsmøtet: samle saker og sende ut saksliste på forhånd

Neste møte: 19. november kl 19, hos Hege i Maridalsveien 347 F


