
Styremøte for OODK 22. august 2011, hos Anna

Tilstede: Hanne, Siv, Anna, Hege

  
Sak 11/11 Godkjenne møtereferat fra styremøte 21. juni
 Ble ikke tatt opp, men møtereferatet er sendt ut til styret og det har ikke kommet 

innsigelser.

Sak 12/11 Websidene
 Hege har ikke kommet videre med å prøve å utvikle nye sider, og Thorleif legger 

ut det han får. På den måte kommer den viktigste informasjonen ut, men vi er 
fortsatt ikke fornøyd med design og funksjonalitet. Hege undersøker kostnader 
ved profesjonell utforming.

Sak 14/11 Sponsoravtale
 Hege foreslo utkast til brev til potensielle sponsorer: Eukanuba, Royal Canin, 

Hill’s, Specific, Dogman. Forslaget ble vedtatt med noen små endringer, som at 
muligheten til å profilere sponsoren på hytta og på hjemmeside skal komme fram, 
og for Eukanuba at vi er teknisk arrangør av LP-NM. Vi valgte også ut et sett 
bilder som skal legges ved. Hege sender brev; Anna og Hege stiller på eventuelle 
møter med potensielle sponsorer.

Sak 15/11 Stevner
 Evaluering LP 18.06.11: 43 deltakere til tross for at vi ikke rakk fristen for 

annonse i Hundesport, ca kr 2300 i overskudd. Vellykket arrangement 
med akkurat nok folk til alle oppgavene.

 Evaluering sommeravslutning: Vellykket med stor oppslutning. Kunne 
vært bedre organisert slik at det ikke varte så lenge (ferdig rundt kl 
22.30).

 AG 03.09.11: Noe færre påmeldte enn i fjor. Kan det skyldes noe høyere 
deltakeravgifter, konkurrerende stevner, at AgiPro åpnet for sent? 
Mangler mannskap. Flere medlemmer har skaffet sponsorpremier. I tillegg 
vedtok styret at det kan kjøpes inn premier for inntil kr 5000.

 Vedtak: Regelen om at ungdommer under 16 år kan delta gratis på 
OODKs stevner endres til at medlemmer av NKKU kan delta gratis på 
stevnene. Dette skal formidles til NKKU i forbindelse med stevner, og 
framgå i annonser.

 Klubbstevne 10.09.11: Siv opplyste at Arild Berntsen skal dømme LP, og 
Gondola Guttormsen trolig skal dømme AG. Hun har ordnet med rosetter 
og skal bestille merker. Hanne bestiller Klubbmesterpremie for LP 2009, 
2010 og 2011 + for AG 2011. Ellers bruker vi det vi har til overs av 
premier. Deltaker avgift: kr 50 for AG + AG hopp, kr 50 for LP (kun 
kontant). Oppmøte kl 0800, LP begynner kl 0900, AG kl 1130. Gratis kaffe 
og kake, salg av brus, grillmat medbringes. Hege sender mail til 



medlemmene og legger ut info på Facebook og nettet så snart AG-
dommer er bekreftet.

Sak 17/11  Trening
• LP: Treningsoversikt for høsten var klar 11. august.
• Treningsavgift: Stevnekomitéen foreslår helårs treningsavgift for å sikre 

innbetalinger for treninger i ridehuset. Styret kan ikke helt se logikken og 
går ikke videre med forslaget.

• Kurs: Nytt AG-føringskurs er i gang. Sporkurset er fulltegnet. Liten 
interesse for LP-konkurransekurs på mandager gjør at dette legges ned. 
Kurs for LP 1 og 2 på onsdager er fortsatt fullt og fortsetter ut høsten. 
Hege luftet interesse for helgekurs i LP – ingen konklusjon. 

Sak 18/11 Klubbklær
Sidsel har mottatt prøver på klubbklær fra Figura Profil AS. Styrets var verken 
fornøyd med kvalitet eller størrelser, og vil undersøke om andre leverandører kan 
levere produkter som er mer i samsvar med våre ønsker: klær i både dame- og 
herrestørrelser (evt unisex), og i fargene rødt, svart, hvitt og grått. Vi er 
interessert i følgende plagg: softshell-jakker, collegegenser med glidelås, t-
skjorter (rund og/eller V-hals), singletter, capser, piqué-skjorter. Sidsel finner 
leverandører og ber om tilbud og prøver. Hege orienterer gavekortinnehaverne 
om ytterligere forsinkelser.

Sak 19/11 Nytt kiosktelt
Sidsel har forsøkt å finne blå 3x3 m telt med lufting i topping, slik styret har blitt 
enige om at vi skal ha to av til det nye kioskteltet. Hun har ikke funnet slike. Nina 
K har opplyst at hun har telt som klubben kan låne til det forestående AG-stevnet. 
Vi er altså ikke avhengig av nytt telt før til høsten. Styret ber Sidsel gjøre nye 
forsøk på å finn de teltene vi ønsker, og foreslår at hun får med seg Bjørn L og 
prøver leverandører som Plantasjen, hageland, Smart Club og liknende.

Sak 16/11  Eventuelt
• Informasjon fra NKK: Hege orienterte om innkalling til årsmøte region 

Oslo/Akershus (Anna og Hanne stiller), eksklusjonsvedtak, høringssvar 
for nye AG-regler og om Annas kandidatur til hovedstyret. Når det gjelder 
høring om ny lovmal har styret ingen kommentarer.

• Medlemmer: Hege orienterte om medlemsantall: 184, hvorav 33 nye i 
2011, og stilte spørsmål om styret skal sette i gang tiltak eller aktiviteter 
for å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye. Styret vedtok at 
sekretæren skal undersøke om NKK kan melde fra fortløpende om nye 
medlemmmer, evt sjekke medlemslisten selv hver måned, og sende en 
velkommenmail med spørsmål om interesser og ønsker.

• Nyhetsbrev: Styret vedtok å sende ut nyhetsbrev til medlemmene med 
informasjon fra styret, samt om trening, kurs, stevner og andre aktiviteter. 
Hege tar ansvar for nyhetsbrevet.



• Utendørs oppslagstavle til hytta: Hege tok opp forslaget igjen. Styret viste 
mer interesse denne gangen, men ba om opplysninger om kvalitet med 
tanke på støtskader etc.

• Økonomi: Hanne la fram halvårsregnskap. Klubben har god økonomi, og 
det forventes at vi får et overskudd i år også.

Neste styremøte: onsdag 21. september kl 19 hos Hanne, Bekkelia 4, Hagan


