Referat fra styremøte for OODK 27. februar 2013, hos Sidsel.
Til stede: Hege, Hanne Marit, Sidsel, Siv, Kristen, Iren.
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Fordeling av oppgaver og ansvar i det nye styret
Iren
Innkalling, referat (styremøter):
Korrespondanse:
Iren
Årsmøte:
Siv
Kristen
Prosedyrer, instrukser og årsplan
Iren
Klubbadministrasjon:
OODK‐poeng
Hanne Marit
Sidsel
Innkjøp/leieavtaler
Økonomi/organisasjon:
Hanne Marit
Hege
Stevner:
Sidsel
Kurs:
Kristen
Dugnad:
Sidsel
Oppfølging treningskomité:
Kristen
Vedlikehold/materiell:
Informasjon:
Hege
Klubbaktiviteter:
Hege
Hege
Nøkkelpersoner:
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Treningskomitéen
Det har de siste to årene vært uklart for styret hvem treningskomitéen har bestått
av og hvor ansvaret har ligget for de forskjellige aktivitetene. Det har også vært
uklart om treningskomitéen har hatt regelmessige møter. Treningsansvarlig for
agility (Kirsten Bjørnelykke) har imidlertid det siste året etablert en god
kommunikasjon med styret, og formidlet trenings‐ og kursplaner i god tid. Dette har
kommet medlemmene til gode ved at styret til har kunnet legge ut korrekt og
oppdatert informasjon om agilityaktivitetene.
Forslag:
• Treningskomitéen omorganiseres til å bestå av én treningsansvarlig for hver
av grenene agility, bruks, lydighet og rally lydighet
• Styret utarbeider en instruks for treningsansvarlige med arbeidet til
treningsansvarlig for agility som modell
• Styret utnevner treningsansvarlige for to år ad gangen
• Treningsansvarlige står fritt til å delegere sine oppgaver til andre
medlemmer, men har fortsatt ansvaret for at de blir gjennomført
• Styret inviterer treningskomitéen på styremøte vår og høst
Forslag vedtatt.

Faste poster
1. Referat fra styremøte 21.01.2013: godkjent
2. Fra NKK
a. Kontingentkrav: orientering om innbetalt kontingent for 2013
3. Klubbaktiviteter
a. Dugnad
• Kristen foreslår dato+ opplegg innen neste møte.
b. Klubbmesterskap
4. Stevner
a. Agility
• Tre dommere på plass. Hege lager utkast til annonse som Kirsten ser igjennom.
b. Lydighet
• Annonse sendt til NKK. Alt klart til å ta i mot påmelding på Dogweb.
c. NM 2013
• Forespørsel fra NKK om å være teknisk arrangør. Hege prøver å finne noen som
kan ta ansvaret for arrangementet og ber NKK om en svarfrist.
5. Trening
a. Agility
b. Lydighet
c. Bruks
Sidsel kaller inn treningskomiteen til møte mandag 18/03 kl 19.
6. Kurs
a. Agility
b. Lydighet
c. Bruks
• Runderingskurs i april. Instruktør: Finn Hugo Øien.
• Sporkurs i september: Rolf Hegg.
Når Sidsel har avklart med medlemmer i bruksgruppen om interesse/påmelding, gis
andre OODK‐ medlemmer mulighet til påmelding.
d. Rally lydighet
• Hege arbeider med et helgekurs i april, mai eller august.
7. Årsplan mars:
• Dugnad
• Innkalle treningskomitéen til et møte.
• Melde i fra til Brønnøysundregisteret

Løpende saker/oppgaver
1. Prosedyrebok
• Hege skriver instruks for treningsansvarlige med utgangspunkt i agility‐modellen, se
sak 2.
2. Leie av hall for vintertrening
• Hege kontakter Oslo hundeskole for leie av hall, fra høsten 2013
• Se for øvrig referat fra medlemsmøte, 18. februar 2013, punkt 5.
3. Nye låser til container, tilhenger og hytte
4. Hunderusken
• Forslag: Kristen sender et brev til ”Hunderusken”/kommunen med spørsmål om å få
utplassert avfallsbeholdere nær klubbens treningsfelt og enden av turveien ved
Brekkekrysset . Vedtatt
5. OODK‐poeng
6. Styrets kortsiktige og langsiktige mål for klubben

Neste styremøte 3. april, kl 19 hos Sidsel.

