
Referat styremøte i OODK 

Møtenummer:  8/2017 

Dato:   20.9.2017 

Kl:   19.00 

Sted:   Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen) 

 

Tilstede: Wenche, Heidi, Carol, Bente, Kristen 

Dagsorden: 

Sak 39/2017: Godkjenning av referat 

• Godkjent 

Sak 40/2017: Informasjon til medlemmene om at Svein flytter 

• Informere på facebook-siden og hjemmesiden om at Wenche tar over som 

fungerende leder. Wenche fikser. 

Sak 41/2017: Teknisk arrangør NoM-LP, se vedlegg18-19 november. 

• Wenche har spurt Anna. Hun kan hjelpe til i forkant. 

• Hege Sundsbarm og Hanne Steinmo tar stevneansvaret sammen. 

Sak 42/2017: (Kristen) Oppdatert og friskere info på hjemmesiden. (vedlegg-hjemmeside) 

Designet på hjemmesiden er nylig endret og er bra. Styret har   

 redaksjonsansvar for hjemmesiden og fb-sidene. Det er ikke forutsatt at 

webredaktør selv skaffer stoff til hjemmesiden eller OODKs facebookside. 

Disse to sidene er vårt ansikt utad til medlemmene og til andre 

hundeinteresserte. En del innholdsendringer bør gjøres: 

Av stoff som skal finnes på hjemmesiden, mangler årsmøtereferat for 2017 og 

styremøtereferater etter 23.3. i år. Dette legges inn. Vår uttalelse i august om 

nye agilityregler legges i dokumentarkiv, fins nå bare i Dropbox. Beskrivelsen 

av klubbens ‘Historie’ på hjemmesiden er foreldet. Carol og Kristen retter opp. 

For å gjøre hjemmesiden og klubbens fb-side mer levende for medlemmene 

og andre, bør vi få mer aktuelt stoff enn i dag fra det som skjer i klubben av 

bl.a. sportslig karakter. Gruppenes fb-sider dekker enkeltmedlemmers og lags 

prestasjoner, men de er interne. Bl.a. dette stoffet bør være grunnlag for 

omtale på OODKs fb-side og hjemmesiden. Omtalen på fb-siden kan være 

kort, med link til «Vi gratulerer» på hjemmesiden, eller til forsiden til 

hjemmesiden. Forsiden linker igjen til «Vi gratulerer».   

Vi bør oppfordre treningsansvarlige og sideadministratorer for de enkelte 

grenene til å bli mer bevisste på denne PR-muligheten. 



Viktigst er å få inn mer stoff, men det kan bli behov for en viss redigering for å 

balansere ulike stofftyper.  

Caroline melder at hun ikke kan utvide sitt arbeidsomfang som webredaktør. 

Wenche sa seg villig til å gjøre en innsats i webredaksjonen. 

• Wenche går gjennom og sender over referater 

• Kristen sender mail til Wenche om ting som trenger å sendes over til 

dokumentarkiv på nett. 

• Carol og Kristen oppdaterer historie om OODK på hjemmesidene 

• Det kan være fint med mer enn en webredaktør hvis vi skal legge ut mer 

informasjon om stevneresultater o,l, Wenche har lyst og tar en prat med 

Caroline om fordeling av oppgaver. 

Sak 43/2017: Er det mulig/praktisk å ha rally - og lydighetsstevne samme dag? Se vedlegg. 

• Styret mener dessverre at det blir for lite plass til begge på likt. Tør ikke ta 

sjansen i år. 

• Kan plutselig bli mange i lydighet. Kan dessverre ikke sette noe tak på 

deltagere, kan plutselig bli et uttaksstevne for FCI3 og da kommer det mange. 

Nødt til å belage seg på to ringer i lydighet. 

• Heidi svarer. 

Sak 44/2017: Funda A. Acar søker om dispensasjon for å starte trening på hinderforståelse med sin 

7 måneder gamle valp.(vedlegg) 

• Ja til dispensasjon. Heidi svarer. 

 

 

Faste punkter: 

• Antall medlemmer 

o Klubbmedlem: 260 økt med 8 stk siden forrige møte. (Totalt: 281) 

▪ Er det hensiktsmessig om Heidi prøver å hente fram hvem som er nye 

mellom hvert styremøte? Nei. Dropper det. 

• Husk å sjekke mot disiplinærlista i medlemsregisteret 

innimellom. 

• Klubbaktiviteter  

o Klubbmesterskap i bruks 7 oktober 

o Kurs i lydighet 7 oktober 

o Hyggelig høstsamling ble gjennomført om enn veldig vått. 

• Økonomi  

o 134 000 på brukskontoen og ikke rørt noe av sparekontoen. 



o Kassene fra stevne telles gjennom de nærmeste dagene, oppdaterer 

dugnadspoeng også. 

• Stevner  

o Rally har stevne 14 oktober 

o Kristen eller Beate prøver å finne ny stevneleder for agility 

o (Kristen) Har vi kontaktperson for juniorNM ag lørdag 30.9.? 

▪ Wenche spør treningsledere i agility. 

• Trening/kurs  

o Rally/LP/Brukslydighet får trening inne på Ullevål som i fjor. Widar Bratlie 

ordner 

o  (Kristen:) Orientering om situasjonen Vintertrening Ag 

▪ Ser ut til at interessen for søndag er for liten og at det bare blir tirsdag. 

▪ Stallen er i økonomisk krise så vi risikerer å miste pengene som betales 

inn. Men ser ut som det nå blir en politisk sak og at det kanskje løser 

seg. Men det er ikke treningshallen som må utbedres. 

• Materiell/vedlikehold 

o Innspill fra Svein etter agilitystevne 

▪ (Kristen – går gjennom lista under, sjekker priser og vurdere behov): 

▪ Flere telt Vi har 2 stk. 3x3 som er i ustand, et ble kastet etter søndagen 

(blått), og et står i kroken inne hytta. Vi var heldige med været, men 

disse burde erstattes. 

▪ Flere sandsekker til tuneller, bytte alle de blå, og øke antall? Det er 

stadig større krav til støtte med økt fart. Det var litt manko på stevnet. 

▪ Rydde litt i utvalget av bord Kjøpe noen flere av de hvite 

sammenleggbare? Lette å håndtere. 

▪ Lengdehopp markering Vi hadde to lengdehopp i bruk men manglet 

markeringsstolper. 

▪ Flere slalompinner (Beate). 

▪ Lydighet trenger et åpent hopphinder til. 

 

(Kristen:) Orientering om ‘mer inneplass’, toaletter, nøkkelboks 

o Toalettet kan muligens fikses ved å få det i vater. Gunnar kan hjelpe 

med jekk. 

o Nøkkelboksen var i stykker. Kristen har sendt inn som 

reklamasjonssak. Fått ny i mellomtiden. 

o Har fått tildelt saksbehandler med tanke på den nye innebyggede 

containeren 

▪ Tar 1-2 måneder å behandle. 

▪ Har fått laget tegninger. 

▪ Fått prisanslag på ca 150 000 kroner 

▪ Bedt om nytt pristilbud fra en annen leverandør også. Kristen 

snakker med vedkommende på mandag. 



  

• Informasjon fra NKK 

o Ønsker info om aktiviteter til hundesport, Frist 6.oktober. 

o Klubber som er arrangører av Norgesmesterskap i 2018, kan søke om Konge (kun en) 

- og eller NKK pokal. Frist 31 oktober. 

o Høring - regelverk for mentaltester. 

o Minikurs i tema Valgkomitearbeid. 500 kr. Frist 25 september. 

o Tiden inne for å søke om prøver for 2018. frist oktober 31. 

▪ Heidi søker om bruksstevne 9 juni 2018. Rundering klasse d og c. 

• Videresend passord til Wenche når du mottar 

• Spørre rally 

o Som medlemsklubb i NKK kan en klubb søke Studieforbundet Natur og 

Miljø om tilskudd til kurs. Tilskuddet skal bidra til å redusere deltakernes 

opplæringskostnader.  

o invitasjon til å søke uttaksstevner i 2018 for VM og Nordisk mesterskap i agility. Frist 

15 oktober. 

• Diverse  

o Retningslinjer for privat annonsering på interne FB-sider 

▪ Styret vedtar at de interne facebookgruppene ikke skal brukes til 

annonsering av kommersiell virksomhet. Wenche vurderer å legge ut 

dette i bruksgruppa 

o Rusken arrangerer totalt fire Hunderusken-arrangement. Vil at vi videreformidler 

informasjon til våre medlemmer/andre hundeklubber arrangerer kurs og vil at vi 

deler på facebook-gruppene 

▪ Hvordan stiller vi oss til sånne henvendelser? 

▪ Skal vi videreformidle på facebook-siden til klubben f.eks? 

▪ Ta opp annonsering av kurs fra andre hundeklubber med styret. 

Neste styremøte: 17 oktober. Hos Kristen. 


