
Referat  fra styremøtet for OODK den 30 april, hos Sidsel. 

Saker 
Sak 6/ 13    Kampanje for innføring av titler for lavere klasser i LP, AG, rally og bruks. 

Therese Fraser Wyller har tatt initiativ til en underskriftskampanje for å få NKK til 
å innføre titler for de lavere klassene i lydighet, agility, rally og bruks.

Forslag: Styret støtter i utgangspunktet kampanjen, og sender den til høring i 
treningskomiteen. Hvis treningskomiteen også stiller seg positiv til kampanjen 
sender styret ut en oppmuntring til OODK-medlemmene om å skrive under.

Vedtatt. 

Sak 7/13         Klubbens bankkontoer. 
For at det skal bli mer praktisk for klubben å bruke den banken vi har i dag, har 
kasserer mottatt forslag til endringer fra klubbens kontaktperson i Sparebanken 1 
Ringerike Hadeland. 

Vedtak: Styret inngår en nettbedriftsavtale med banken. Leder og kasserer får 
hver for seg disposisjonsrett til brukskontoen. Sammen har de tilgang til 
plasseringskontoen. Hanne spør banken om muligheten for debet kort (visa-kort).   

Sak 8/13.   Offentliggjøring av referat på web-siden. 
 På bakgrunn av et medlem sin reaksjon på offentliggjøringen av referat og 
den påfølgende e - postkommunikasjonen mellom styrets medlemmer, påtok 
Kristen seg å lage et saksdokument som utgangspunkt for en åpen diskusjon. 
Nedenfor følger grunner for den endelige konklusjonen 

• Hvorfor offentliggjøre styrereferatene?

1. Lovene sier "--- Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være 
tilgjengelig for medlemmene og NKK." (fra paragraf 4-2 i lovene)

2. Vi ønsker åpenhet overfor medlemmene

• Hvorfor eventuelt bare gi medlemmer adgang til referatene ved hjelp av 
passord?

Et argument for passordbeskyttelse har vært at allmenn offentliggjøring kan 
skape misstemning, i særdeleshet der saker kan spores tilbake til 
enkeltpersoner. Men det er vanskelig å forstå hvordan passordbeskyttelse i 
seg selv kan forhindre dette, da det gjerne er medlemmer som kan spore 
saker til enkeltpersoner. Derimot vil styret ta sikte på at referatene formuleres 
på en slik måte at offentliggjøring kan forsvares. Styret betrakter 
offentliggjøring som en god anledning til å utvikle større bevissthet rundt hva vi 
tar opp på møter, og hvordan vi gjør det. 

Vedtak: Styret fortsetter å legge ut styremøtereferater på klubbens nettsider. 

Faste poster
1. Referat fra styremøte, den 03.04.13; godkjent.  
2. NKK



• 12 nye medlemmer fra 01.01.2013 – 25.04.2013
•Status på kontingent 2013. 

I følge NKKs medlemsregister er det 15 utestående krav pr 25.04.2013.Info 
legges ut på nettet med påminning om siste frist for betaling før medlemskapet 
slettes, 

3. Materiell/vedlikehold
• Kristen rekrutterer en arbeidsgjeng til diverse ting som bør gjøres, deriblant 

maling av container og vasking av ytterveggene til hytta.  
• Kristen har skrevet en oppdatert inventarliste. Med utgangspunkt i denne lages 

lister, med dato, over premier, utstyr, etc. Listene lamineres og henges / legges 
der de “hører hjemme”.  Merking av gjenstanders faste plass i hytta. Hanne og 
Kristen samarbeider om dette. 

4. Økonomi
• Kjøregodtgjørelse: Gis etter skjønn og forhåndsavtale. Statens satser benyttes. 

5. Informasjon 
6. Klubbaktiviteter

• Dugnad: Årets dugnad ble en stor suksee, med 32 deltagere! Arbeid som ble 
utført: grusing av vei, vasking av AG- utstyr, opprydding i hytta/container, 
opprydding av feltet, oppdatering av inventarliste. 

• Klubbmesterskap: Siv og Iren ansvar for påmelding/startlister. Hege ber Venke 
og Kirsten ta ansvar for gjennomføringen i AG-ringen. Hanne Marit står for 
servering av toast og vaffler. Sidsel kontakter Royal Canin. 

• Sommeravslutning: Hege spør hvem som kan ta ansvar for hundesprinten. 
7. Stevner

Hege har telt og bestilt rosetter til stevnene.
• Lydighet: påmeldingsfristen utsatt til mandag den 6 mai. 
• NM: Prosjektgruppa har laget og sendt ut arbeidsliste. 

8. Trening
• Rally-lydighet: Det er nå mulighet til trene rally på Brekke. Informasjon er lagt ut 

på nettet, 
• Bruks: Det er opprettet en egen FB- gruppe for brukstrening. 

August: Brukslydighet med instrukturTurid Stavn. 
9. Kurs

• Lydighet
Treningskomiteen foreslår tre kveldstreninger for lydighetsinstruktørene og et 
helgekurs i konkurranselydighet med en instruktør som krever kr 2000 per kveld 
og kr 10 000 per helg + kjøregodtgjørelse. Dette ligger langt over det prisnivået 
klubben har pleid å akseptere.

Konklusjonene til styret ble som følger:

1. Maren Teien leies inn som instruktør for OODKs LP-instruktører tre kvelder i 
juni.
2. LP-instruktørene betaler kr 600 hver til OODK (kto nr 2030 20 99511), 
resten av instruktørhonoraret dekkes av klubben
3. Iris og Kirsten oppfordres til å samarbeide om felles instruktørseminar for 
LP- og AG-instruktørene 20.-22. september. Seminaret blir gratis for alle 
instruktører.
4. Til helgekurs i konkurranselydighet leier vi inn en instruktør som tar honorar 
som ligger rundt de satsene klubben pleier å betale (kr 4000-6000).



5. Når treningskomiteen møtes i høst får den i oppgave av styret å foreslå 
kursbudsjett for 2014. Vi vil også be om forslag til nye satser for egne 
instruktører. 

Styret har gitt en skriftlig tilbakemelding til treningskomiteen med begrunnelser. 

 Generellt om påmelding til kurs: Viktig å spesifisere navn på kurs, samt hunden 
og førerens navn! 

Løpende saker/oppgaver. 
1. Prosedyrebok: Alle styremedlemmer dokumenterer sine oppgaver og prosedyrer 

fortløpende. Dokumentasjonen settes inn i prosedyreboka. 
2. Leie av hall for vintertrening: Ikke avklart. 
3. Nye låser til container, tilhenger og hytte: De nye låsene blir aktivert fredag 3. mai. 

Fra da er det kun disse som gjelder.
4. OODK-poeng: Hanne Marit oppdaterer poengoversikten fra 2012, overfører ubrukte 

poeng til 2013, og føre en egen oversikt over poengsaldo som legges ut på nettet et par 
ganger i året.


