
Referat fra styremøte i OODK 
Møtenummer: 11 /2015 
Dato:   12.11.2015 
Kl:  19 .00 
Sted:  hos Kristen  
Fremmøte: Maria, Kristen, Marit, Marianne, Iris, Nina 

Forfall: Tone Cecilie 

Marit Hebæk trakk seg som sekretær grunnet helsemessige årsaker. 

Dagsorden: 

Sak 37/2015: Godkjenning av referat fra møte 06.10.2015 – Referat godkjent 

Sak 38/2015: Valg til styret 2016 –Vi må ha en ny sekretær, da Marit av helsemessige årsaker 
trekker seg - suppleringsvalg for 1 år. Valg av nestleder, 2 styremedlemmer og kasserer. Alle 
på 2 år. Valgkomite medlemmer, samtlige. Revisorer x 2. Iris Informerer Ann-Kristin 
Moen/Valgkomiteen hvem som er på valg. 

Sak 39/2015: Forslag til kandidater NKK komiteer. 

Klubben sender inn forslag om Eivind Bredo Fossum som kandidat til Kompetansegruppen i 
Agility da han fremstår som en god kandidat med bred erfaring.                     

Sak 40/2015: Støtte til klubbens interne cup'er 

Veldig stor og god interesse for dette i klubben både i LP og nå Brukslydighet. Styret ønsker å 
støtteinterne cuper med inntil 1000 kr per gren i året for dommere + premier. Man kan benytte 
plukkpremier som ligger i hytta. Grenene/treningslederne velger selv hvordan de skal 
disponere pengene for dommer og også om de vil ta noe betalt fra utøverne hvis det trengs 
ekstra kapital for å få hentet inn dommere. Klubben sponser premier.  

Sak 41/2015: Mer rom innendørs på Brekke? 

Vi fortsetter å se på muligheter for lagring av utstyr. 

Faste punkter: 

x Antall medlemmer 
o Aktive pr. 12.11.15: 309 
o Passive pr. 12.11.15: 22 

x Klubbaktiviteter – Alt er klart for Høstfest lørdag 14. november. 
x Økonomi – Venter fortsatt på penger for AG stevnet fra NKK, 60,000.-, men NKK har 

sagt pengene skal overføres i morgen, fredag 13. november. 
Stevner 
Svein Hveding jobber med å skaffe dommere til AG stevnet 3/9-16. Iris har tatt 



kontakt med Drøbak vedrørende dommer for stevnet. 
Det er søkt bruksstevne 14/5-16.  Signe Endresen foreslått og sagt seg villig til å være 
stevneleder. 
Widar Bratlie har takket ja til å være Dommer for Bruksstevnet.  
 

x Trening/kurs 
Innetrening på Tanum har sålangt vært 2 ganger og det fungerer bra. Stor interesse har 
ført til inntaksstopp. Styret ved Kristen skal også ta ny kontakt med Alna Ridesenter. 
Ekeberg har vært kontaktetigjen og skal følges opp videre for mulige treningstider etter jul. 
Dette er fortsatt veldig usikkert.  
Status planlegging av kurs og trening 2016. 
Trening og kurs i grenene er under planlegging. Rally har planlagt Nybegynnerkurs 
23-24 april 
Presisering av hva fritrening/egentrening innebærer distribueres på nettsidene og 
facebook. 

x Materiell/vedlikehold 
x Utleie – Vi har besvart et par forespørsler om utleie, ref tidligere referat. Vi er 

restriktive iht utleie. 
 

Dato: 12.11.2015 

Leder 

 

 


