Referat Styremøte 11. september 2010
Oslo og Omegn Dressurklubb
Tilstede: Carol A. Myhre, Hanne Steinmo, Siv Bækken, Anna Berntzen, Tor
Henning, Toril
Forfall: Tonje Lorem
Sak 33
Kjøp av merker for profilerings klær
Siv spørrer Proplan om hva de tenker i forhold til sponsing av merkene på
profileringsklær vi kjøper.
Vi bestiller 200 av hvert merke som blir 800 til sammen. Siv spørrer Proplan om de
kan betale begge merkene.
Vi ser hva vi får i svar før vi bestiller.
Sak 34
Nye avtaler
Ny avtale med Proplan forhandles før slutten av året.
Også ny avtale med NKK om NM på Bjerke
Siv eller Anna tar ansvar for dette.
Sak 35
Vintertrening
Vi har spurt om å få ridehallen på torsdager fra 19:00 til 22:00. Vi deler hallen i 2
for både lydighet og agility.
Vi har treningen i 2 perioder fra 01.nov til og med 16. desember og fra 13. Januar
til og med 15. April. Det vil koste kr. 400 for første perioden og kr. 800 for neste
perioden. Vi tar kr. 60 for pr. gang pris.
Sak 36
Årsmøte og valg
Neste årsmøte blir 25. Februar. All forslag til årsmøte må være inn 15. Januar. De
som er til valg er Anna, Carol, Tor, Tonje, 2 revisorer og 2 valgkomiteen
. En av styremedlemmer må velges for 1 år denne gangen for å komme i balanse
igjen.
1. Desember må det publiseres på webbesiden hvem er på valg med adressen til
valgkomiteen.
2.januar publiseres innkalling til årsmøte.
15.januar må forslag til årsmøte være inne.
8.februar sendes ut sakspapirer

Sak 37
Årsfesten
Vi prøver med å gå ut et sted til neste årefest. Forslag er Wallmans. Det bookes i
forveien og det blir bindene påmelding.
Sak 38
Neste års stevner
Dommerne burde kontaktes nå. Prøve å få andre dommere enn i nærheten av Oslo
for å ha variasjon, eventuelt utlandet.
Hvis Kennelklubben får opp et program kommer vi til å bruke det istedenfor
Agripro.
Kassereren må få liste over hvem som ikke har betalt. Mye av dette løser seg hvis
det blir påmelding gjennom NKK.

Neste møte: torsdag 14. oktober 2010 kl. 19:00 hos (Anna) forandret til
Hanne.

Referent: Carol Ann Myhre, sekretær

