Referat styremøtet den 05. mai 2014 kl.19 i Nydalen.
Adresse: Gullhaugveien 1-3, Nydalen.
Til stede. Hege, Kristen, Maria, Nina, Tone Cecilie, Iren.

Saker
Sak 03/14

Dokumentasjon av OODK sin historie
Vedtatt:
Styret er glad for at Venke Henning vil engasjere seg i at OODK sin historie
blir skrevet og ber om at hun danner en prosjektgruppe. Gruppen utarbeider
en enkel prosjektbeskrivelse i løpet av høsten 2014, som sendes til styret. Den
bør inneholde disposisjon, forslag til format, kostnadsramme, fremdriftsplan,
samt en oversikt over de involverte i arbeidet. Gruppen finner selv frem til
hvem som skal skrive de enkelte delene.
Styret, ved Iren, har det redaksjonelle ansvaret. Styret ber om å bli holdt
løpende orientert, og at det tas sikte på ferdigstillelse i løpet av våren 2015.

Faste poster
1. Referat fra styremøte den 020414: Godkjent.
2. NKK.
Orienteringssaker:
• Antall nye medlemmer 240314 – 020514: 7( =>210aktive).
Høringer:
• NKKs strategiplan (høringen sendt ut til styremedlemmene, lagt ut på nettet,
samt i DB). Høringsfrist: 20.06.14.Styret har ingen synspunkt.
• NKKs ressurskartlegging: Høringsfrist utsatt til 20.06.14 (opprinnelig frist:
01.05.14). Styret har ingen synspunkt.
• Høring vedrørende særkomite for bruks- og aktivitetsområdene.
o Høringsuttalelsen sendt den 02.mai til NKK, samt til Ida for å legges i
dokumentarkivet.
3. Materiell/vedlikehold:
• Utleie:Norsk Spaniel Klubb avd. Oslo og Akershus har takket nei til tilbudet om
leie av Brekke den 16. august 2014, da de har fått et rimeligere tilbud.
• Utleie: Mottatt forespørsel fra «Norsk Schnauzer Bouvier Klubb»om leie av
Brekke 16. august 2014. De skal ha en utstilling med ca. 50 hunder (1 ring),
og ønsker adgang til området dagen før. Hege er kontaktperson. Pristilbud:Kr
4000,- uten aggregat, kr 5000,- m. aggregat.
• Kjøp av telt: Nina sjekker med «Royal Canine» om to stykker dommertelt.
Kristen ble bedt om å anskaffe tre stevnetelt 3x3 m.
• Nøkkel. Alternativ løsning for nøkkel på plass. Styret, treningskomitéen får
tilgang + instruktører/ treningsledere som setter seg opp som ansvarlig for å
låse opp/ igjen bommen. Tone Cecilie vil motta og videresende styret en
oversikt over nøkkelansvarlig for bom/henger.
• Aggregat.Avklare om det er feil i aggregat eller snelle. Vedtatt: Kristen kjøper
et aggregat med kostnadsramme: ca. 5000,-.
• Tunnel: Kristen utreder behovet for innkjøp av tunnel.
• Forslag om innkjøp av utstyr til brukstrening: ta det opp med treningsansvarlig
for bruks.
4. Økonomi
• Brønnøysundregistreringen i orden.

Ansvarsforsikring: Klubben har kun skadeforsikring på våre eiendeler på
Brekke, burde vi også ha en ansvarsforsikring? For eksempel har
«Canisbanen» ansvarsforsikring, begrenset til medlemmene i klubben. Iren
sjekker med NKK, samt diverse hundeklubber. Tone Cecile sjekker jussen.
• Plassering av penger «på en armlengdes avstand», slik revisor har rådet
styret til. Maria og Nina undersøker saken videre.
Informasjon:
• PDF filer av gamle referat lagt ut i dokumentarkivet.
• Ida trekker seg som web-ansvarlig. Hvem kan overta? Maria og Iren spør om
noen ønsker å overta ansvaret etter Ida. Back up: Tone Cecilie.
Klubbaktiviteter.
• Høstfest på Sørbråten Gård blir for dyrt. Vedtatt at det skal arrangeres en
høstfest i oktober, med catering.Nina undersøker aktuelle lokaler
(Skullerud/Bjørnehuset/Skeidhuset…). 	
  
• Påskehareløp: Svært vellykket!	
  
• Dugnad: Vel gjennomført!	
  
• Klubbmesterskap i Ag og LP: 19. juni, kl.17-22. Dommere på plass. Svein og
Tone C kjører «DogWebArra». Tone Cecilie tar kontakt med Lars Blomberg
for å få lagt stevne i «DogWebArra», samt sørger for annonsering. Hege lager
påmeldingsskjema.Hege bestiller rosetter. Nina sjekker premier. Oppmøte
klokka 17.00.	
  
• Bronsemerkeprøver. Styret ønsker at det avholdes bronsemerkeprøver.
Treningskomitéen får ansvar for planlegging og gjennomføringen. 	
  
• Arrangering avklubbmesterskap i rallylydighet og bruks, 2014? Det blir
klubbmesterskap i rally, den 20.09 – og dommere er på plass. Styret ønsker
også klubbmesterskap i bruks. Treningsansvarlig i bruks får hovedansvaret for
planlegging/gjennomføring. 	
  
Stevner
• Rally 26.april 2014: Svært vellykket!
• NM 31.mai – 01.juni 2014: Hytter er bestilt. Må gjøre opp på stedet, sender
med penger. Avtaler med Iren henting/levering av PC. OODK-poeng ført opp
på stedet.
• Agility 6 sept. 2014 :Dommere: Gondola Guttormsen, SeppoSavikko.
Stevneleder: Svein Hveding. Prisene vedtatt. Det dannes en arbeidsgruppe.
• Lydighet 7 sept. 2014: Dommere: Øystein Ødegaard. Jon. G. Olsen.
Stevneleder: Tone Cecilie Høgestøl. Prisene vedtatt. Det dannes en
arbeidsgruppe.
STEVNER 2015:
• 5 september 2015: Agilitystevnet.
• 6 september 2015: Lydighetsstevnet. Uttaksstevne til LP Norge?
• NM i lydighet på Brekke 2 og 3. mai 2015: Mottatt informasjon/ referat fra
møte (1.april) i NKK (Representanter fra KG LP, samt fra adm. til stede).
Trening
• Lydighet: Forespørsel sendt den 17.04 til alle LP-instruktørene om noen er
villige til å påta seg oppgaven som treningsansvarlig for LP, «svarfrist» 1. mai.
Ikke mottatt svar. Styret tar et foreløpig ansvar for lydighetsgrenen.
o Styret ber, via nettside/FB, personer som kan være interessert i å påta
seg oppgaven som treningsansvarlig for LP ta kontakt med styret
o Maria oppretter FB- gruppe for lydighet.
o Fellestreningene med instruktør på tirsdager, Janna og Carol har sagt
seg villig til å være instruktører 1 gang i måneden hver. Janna låser
opp bommen tirsdager kl. 18.00.
• Treningstider: Iren sjekker kalenderen. Dersom den ikke er oppdatert i
henhold til møtereferat fra treningskomitéen, kontakter hun Ida.
•

5.

6.

7.

8.

•
•

Bommen:Se faste poster 3, kulepunkt 4.
Vintertrening 2014/2015:Hege har mottatt tilbud fra Oslo Hundeskole
vedrørende leie av Sinsenhallen: Tirsdager fra 20- 22, fredager 18-20

9. Kurs
•

Agillity:
o Nybegynnerkurs 3-4. mai 2014: Vellykket. 11 deltagere.
o Føringskurs: annonse lagt ut.
• Lydighet:
o Konkurransekurs for kl. 1 og 2: Venteliste.
o Helgekurset i lydighet med M. Teien: 1 plass ledig.
o Kurstilbud for klasse 1. og 2 fra høsten av på grunn av stor interesse for
”Iris” sitt kurs i vår: Maria spør i første omgang noen aktuelle medlemmer
om de ønsker å være instruktør.
• Bruks:
o Sporkurs 23-25 mai. Instruktør: Nina Haaland. 6 påmeldte.
o Runderingskurs: Finn Hugo: august/ september.Ikke endelig avklart.
o Sporkurs for nybegynnere med Rolf Hegg: 12-14 sept.Ikke endelig avklart
o Brukslydighetskurs/trening med ekstern instruktør? Ikke avklart.
• Rally:
o Nybegynnerkurs i rallylydighet 14 – 15. juni. Fullt
o Banekurs den 20. og 27.august, 3. og 10.sept, instruktør: Merete
Kristensen. Fullt.
For alle kurs: Plass bekreftes når kursavgift er innbetalt på klubbens kontonr. +
medlemskap for 2014 er innbetalt til NKK.
10. NBF

Løpende saker/oppgaver.
1. Prosedyrer.
2. Alternativ løsning for oppbevaring av den ene bom – nøkkelen. På plass.
3. Lys på Brekke.	
  	
  Tor H har sagt seg villig til å være med i en gruppe som jobber
saken frem. Gruppen vil da bestå av Tor og Kristen – samt ev. flere kompetente
personer. Kristen foreslår at gruppen får fullmakt til å bruke noen penger (5 -10 000
kr) uten formell styrebehandling, men at han konferere med Hege når det ikke dreier
seg om småbeløp. Styret godkjenner dette.
Neste	
  møte:	
  3.	
  juni	
  kl.	
  19.00	
  

