
Referat styremøte i OODK 

Møtenummer:  5/2017 

Dato:   24.4.2017 

Kl:   19.00 

Sted:   Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen) 

 

Tilstede: Svein, Kristen, Heidi, Beate, Wenche. 

Dagsorden: 

Sak 18/2017: Godkjenning av referat 

o Godkjent. 

Sak 19/2017: Retningslinjer støtte til instruksjon for instruktører – vedlegg (sh)  

o Vi legger oss på 50%, men holder åpent for styrets skjønn i hvert enkelt tilfelle. 

Sak 20/2017:  Høring NKKs disiplinærsystem – vedlegg (sh) 

o Wenche leser igjennom. Tar det felles på neste styremøte. 

Sak 21/2017: Nøkkel eller kode til utstyr? (sh) 

o Ønske om å få kodelås til iallfall agilityutstyr, hengern og containeren. 

o Kjøper inn 3 kodelåser til containeren. 

o Det blir mulig å få oppgitt koden på forespørsel. 

o Tar det som et prøveprosjekt fram til sommeren. 

Sak 21/2017: Låne ut Brekke til NKKU (sh) – OK, se FB 

o Svart ok. 

o Noen må åpne og lukke. Vise hvordan aggregatene fungerer. 

Sak 22/2017: Regler for trening i Bruks? epost  – vedlegg (sh) 

o Forespørsel om kriterium for å delta på den organiserte bruks- treningen i OODK bør være 

at ekvipasjen ikke starter i konkurranse for andre klubber. Styret vedtar ingenting på 

nåværende tidspunkt. Bruksgruppa oppfordres til å diskutere dette litt mer innad i 

gruppa.  

Sak 23/2017: Vurdere å endre alder fra 12 mnd til 9 mnd på nybegynnerkurs i agility. (bk) 

o Beholde 12 måneder på de store hundene.  

o Endre til 9 måneder for små og mellomstore hunder. 

o Dette gjelder da kun på nybegynnerkurs. 

Sak 24/2017: Ny (pute-)kasse til rally? Har noe om pris og dimensjon (k) 



o Rally er fornøyd. Vi venter. 

 

Sak 25/2017: Private bur lagret i hytta – retningslinjer?  (sh) 

o Styret synes det bør være mulig for de som ikke har bil å kunne lagre bur på Brekke. 

o Bur merkes tydelig ved navn og nummer, og slås sammen der det er mulig. 

o Styret tilrettelegger for lagring i container. 

Sak 26/2017 

• Styret vedtar at signaturrett i Brønnøysundregisteret skal endres til å gjelde slik: 

Styrets leder og nestleder i fellesskap.  

Signaturrett som er gitt til Maria Syltebø Opstad skal slettes. 

 

Faste punkter: 

• Antall medlemmer 

o 227 (247) 

• Klubbaktiviteter  

o Vi har fått ny webredaktør. Det må annonseres noe sted. 

o Svein fikser gave til Åse til sommeravslutningen. 

o Wenche oppdaterer stevnehåndbok for bruks. 

o Agility og bruks må bestemme seg for når og om de vil ha klubbmesterskap 

o Holder på 25 juni som dato for sommeravslutning. 

o Wenche kjøper inn premier til brukscup som arrangeres sammen med stovner.  

• Økonomi 

o Svein har prøvd å få fjernet Maria Opstad som eneste som har signaturrett for 

klubben. 

o Må endres i Brønnøysundregisteret. Svein sender inn bekreftelse fra styret på 

at dette er riktig. 

• Stevner 

• Trening/kurs 

o Beate oppretter gmail-epostlister for de andre gruppene også. 

• Materiell/vedlikehold 

o Utvidelse på Brekke 

▪ Neste skritt er nabovarsel. 

▪ Sendt forslag til kommunen på ordlyd i nabovarsel. 

 


