
Styremøte for OODK 31. mai 2011, hos Hege

Tilstede: Anna, Hanne, Siv, Sidsel, Hege

Sak 11/11 Godkjenne møtereferat fra styremøte 31. april
 Godkjent.

  
Sak 12/11  Websidene
 Sidsel og Hege hadde møte med Thorleif for å diskutere muligheter for 

viderutvikling av websidene. Thorleif kunn ikke innfri alle ønskene våre, men var 
positivt innstilt til at andre kunne overta. Foreløpig har Hege fått Publisher-filen, 
og begynt å jobbe med den, og med en Google-basert nettside, men det vil ta tid 
å få noe ferdig.

Plan: Hege jobber videre med Publisher og Google. I mellomtiden sjekker alle 
priser på å sette bort arbeidet, evt praktisk programvare. 

 Sak 13/11  Hunderusken/dugnad 
  Dugnaden ble gjennomført som planlagt med godt oppmøte.
 
Sak 14/11 Sponsoravtale 
 Sidsel venter fortsatt på bilder fra Svein. Hege skriver utkast til brev til potensielle 

sponsorer.

Sak 15/11  Stevner 
 LP/NM: Anna orienterte om et møte med NKK, hvor det kom fram at vi skulle få 

mer penger for jobben som teknisk arrangør, men uvisst hvor mye. Videre 
manglet fortsatt speaker, og NKK har endret reglene for finalebedømming slik at 
det er skal være fire dommere. Dette fører til et behov for mer bemanning enn 
avtalt, og bruk av et annet dataprogram enn vanlig. Anna følger dette opp med 
NKK.
LP/OODK: Siv informerte om kun 18 påmeldte, og foreslo å utvide 
påmeldingsfristen med en uke og dele ut løpesedler i Drammen førstkommende 
helg. Vedtatt.

 AG: det er for sent å samarbeide med Drøbak om dommere i 2012, men vi går 
inn for et slikt samarbeid i 2013. 

Sak 17/11  Trening
AG: To medlemmer og instruktører i klubben har søkt om lov til lett agilitytrening 
med valper. Vedtak: innvilges. Hege gir tilbakemelding.
LP: Konkurransgruppa på mandager har dårlig oppmøte, men fortsetter for de 
som ønsker det.
Bruks: To møtte opp på den første sportreningen med Hanne. Hun vil fortsette å 
trene spor på onsdager, men håper på større oppslutning. Vi har bestilt helgekurs 
i spor hos Kruttlappen hundeskole ved Kongsvinger 27.-28. august. Pris per 
ekvipasje er kr 1500. I tillegg kommer campinghytte til kr 600 pr natt (for to 



personer). Maks 7 deltakere. Hege sjekker om det er noen nedre grense for 
antall deltakere, og om kurset evt kan fylles opp av andre enn OODK hvis vi har 
for få deltakere. 

 
Sak 16/11  Eventuelt

Sommeravslutning 21. juni kl 1800: Hege organiserer pølsecup sammen med 
Iris, Sidsel kjøper inn premier og Hanne sjekker hvilke instruktører som skal ha 
gavekort. Gavekortene til instruktørene skal være på softshell-jakke, og til 
treningskomité (Hege, Kirsten, Hanne, Anna), stevnekomité (Siv, Stine, Bjørn, 
Beate), redaktør (Toril) og gressklipping (Nina og Svein) på OODK-stevneavgift, 
T-skjorte eller glassbolle. Avgåtte styremedlemmer (Tor, Tonje, Carol) får en 
glassbolle som Hanne bestiller.
Økonomi: Hanne orienterte om at det er mange som ikke har betalt for trening i 
ridehuset vinter 2011. Hun vil komme med forslag til ny betalingsordning på neste 
møte. Vi har fått en mail fra NKK om momskompensasjon. Hege prøver å finne 
skjema på FrivillighetsNorge, Hanne sender inn søknad om momskompensasjon. 

Neste styremøter: tirsdag 21. mai kl 17 på Brekke og onsdag 24. august kl 19 hos Anna, 
Protonveien 20E


