
Styremøte for OODK 26. september 2011, hos Sidsel

Tilstede: Sidsel, Hanne, Siv, Anna, Hege

  
Sak 11/11 Godkjenne møtereferat fra styremøte 22. august
 Godkjent.

Sak 12/11 Websidene
 QT Systems har overtatt som web-hotell. Selskapet har også laget et 

utgangspunkt for websidene, som Hege er i gang med å tilpasse. Styret gikk 
gjennom  websidene slik de ser ut i dag, og kom med følgende innspill: 
- Ida Kulo inn i Stevnekomitéen
- Større skrift i Aktivitetskalenderen?
- E-postadresser, Annas telefonnummer og OODKs kto nr inn på Kontakt oss
- Om fordeler og forpliktelser inn på Medlemskap
- Mail til medlemmene om bilder, lenker og resultater

Sak 14/11 Sponsoravtale
 Hege har sendt brev til Eukanuba, Royal Canin, Hill’s og Dogman. Følger opp 

med å ringe.

Sak 15/11 Stevner
Evaluering klubbmesterskapet 10.09.11
- Godt oppmøte både på LP og AG 
- Kom sent i gang – dette kan unngås til neste år ved å gjøre visse 

forberedelser, som forhåndspåmeldinger, deltakerlister, premiefordeling, 
arbeidsliste.

- Tilbakemeldinger om at stevnet begynte for tidlig, og at det ble lenge å vente 
for AG. Styret foreslår oppmøte kl 9 og oppstart kl 10 for LP neste år, kl 1130 
for AG. Det å bruke en ring bidrar til å bygge opp klubbfellesskapet.

- Uoverensstemmelser rundt premieutdeling. To AG-utøvere uttrykte misnøye 
mot styrets forslag til premiefordeling, og AG-deltakerne fikk flere og ”finere” 
premier enn LP-deltakerne. Minst én av AG-utøverne uttrykte at fordelingen 
var rettferdig fordi det var AG-utøvere som hadde skaffet premiene, og fordi 
LP-utøverne ikke hjelper til på OODKs AG-stevner. Dessuten ble styreleder 
utsatt for svært sterk ordbruk fra en av AG-utøverne.

- Styret ser svært alvorlig på denne hendelsen spesielt og på alle 
beskyldninger rettet fra én gruppe utøvere mot en annen generelt. Alle 
premier som skaffes til OODKs stevner og blir til overs tilhører klubben og 
skal fordeles rettferdig mellom utøvergruppene på klubbarrangementer. Det 
er uriktig at LP-utøvere ikke hjelper til på AG-stevnet. Derimot er det svært få 
AG-utøvere som hjelper til med arrangering av LP-NM, som er en betydelig 
inntektskilde for klubben.

- Styret ønsker å innføre bedre rutiner for å få medlemmene til å hjelpe til på 
arrangementer, og å premiere og synliggjøre medlemmer som bidrar.



Sak 17/11  Trening
• Vintertrening: Anna har kontakt med et ridesenter i Frogner som er 

interessert i å leie ut en snart ferdigstilt ridehall. Hun undersøker 
muligheten for å leie tirsdager og torsdager 1930-2100, for kr 500 pr 
gang. Sidsel sjekker tilsvarende et par andre steder. Medlemmer som 
ønsker å delta på vintertrening må betale for hele sesongen, enten en 
eller to ganger i uka. Instruktør i AG begge dager, i LP tirsdager.

• LP-treningene på tirsdager og torsdager begynner kl 18 fra nå av og fram 
til innendørs trening kommer i gang. 

Sak 18/11 Klubbklær
Sidsel har mottatt prøver på klubbklær fra Tracker. Styret går inn for å bruke 
disse klærne.
 
Instruktører som har mottatt gavekort på soft shell jakke kan bestille en av 
følgende modeller:
 CONTRAST COLOURED EXTREME PRO SHELL, 7090 
 CONTRAST COLOURED LADIES EXTREME PRO SHELL, 7092
 Størrelse: S – 3XL
 Farge: svart/rød
 Hvit OODK-logo på høyre overarm

Andre som har mottatt gavekort på T-skjorte kan bestille en av følgende modeller:
 ORIGINAL T-SHIRT, 1010

• Størrelse: S – 4XL
• Farge: grå, rød, svart eller hvit
• Hvit eller svart OODK-logo på rygg

 ORIGINAL LADY T, 1012
• Størrelse: XS – XXL
• Farge: grå, rød, svart eller hvit
• Hvit eller svart OODK-logo på rygg

Andre må betale for klubbklærne selv og kan bestille hva de ønsker fra Tracker, 
men må bruke fargene svart, rødt, hvitt eller grått hvis de skal ha klubbens logo 
på.

Hege sender Sidsel oversikt over de som har fått gavekort + e-postadresser. 
Sidsel sender ut informasjon om bestilling og prøving til gavekortholdere. Sidsel 
sjekker med leverandør hvordan andre skal bestille, og Hege sender ut 
informasjon når det er klart.

Sak 19/11 Nytt kiosktelt
Sidsel la fram to forslag til telt, fra henholdsvis O.B. Wiik og Smartlager Norge. 
Ingen av disse har lufting i toppen, med later til å være av god kvalitet. Vedtak: 
innkjøp av telt kan vente til våren. Hvis noen av styremedlemmene er innom en 



butikk og finner telt som kan være aktuelle, kontaktes ett annet styremedlem for å 
godkjenne evt innkjøp.

Sak 16/11  Eventuelt
• Informasjon fra NKK: Hege orienterte om innkalling til dialogmøte  og 

søknad fra Aurskog Høland hundeklubb om NKK-medlemskap. Sidsel 
prøver å få med seg Iris på dialogmøte, og Hege svarer NKK at OODK 
ikke har noen innsigelser mot NKK-medlemskapet.

• Årsmøte NKKOslo/Akershus: Ingen styremedlemmer har anledning til å 
møte.

• Medlemmer: Hege har ikke fått svar på e-post 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. Prøver igjen.

• Nyhetsbrev: Hege har ikke rukket å lage nyhetsbrev
• Utendørs oppslagstavle til hytta: Bestilt.
• Valg: Valgkomiteen/Iris vil vite hvilke verv som er på valg neste årsmøte. 

Hege gir tilbakemelding: to styremedlemmer + en kasserer.
• Dogwalk: Styret v/Hege takker nei til deltakelse på hundearrangement 

ved Friskies.

Neste styremøte: onsdag 19. Oktober  kl 19 hos Hege


