Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer: 2
/2016
Dato:
02.02.2016
Kl:
19.00
Sted:
Hjemme hos Kristen
Innkalt:
Kristen, Tone Cecilie, Nina, Marianne, Maria, Iris
Tilstede: Iris, Marianne, Kristen, Tone Cecilie (Skype), Nina

Dagsorden:
Sak 6/2016: Referat 13.01.2016 ble godkjent.
Sak 7/2016: Søknad om anbefaling og støtte instruktørutdanning fra Signe Endresen og
Marianne Aker.
OODK støtter kursavgift for instruktørkurs trinn I hos NKK mot at de som tar kurset holder et
helgekurs/12 timers kurs i klubbens regi. Signe Endresen og Marianne Aker sine søknader ble
behandlet og godkjent av styret. Marianne Aker fratrådte under behandlingen.
Sak 8/2016: Styrets forslag til årsmøtet I
Varamedlemmer velges fra og med årsmøtet 2016
Styret foreslår en endring i klubblovene § 3-4 h) slik at styret skal suppleres med 2
varamedlemmer. NKK sin lovmal sier at det skal velges vara styremedlemmer, men dette er
ikke tatt inn i OODK sine klubblover. NKK har likevel godkjent OODK sine klubblover.
Styret mener at 2015 viste at klubben har behov for varamedlemmer til styret, bl.a. det på
ordinært årsmøte ikke ble valgt leder, et medlem måtte trekke seg som følge av sykdom og et
medlem flyttet. Styrets forslag til tilføyelser i klubblovene innebærer at OODK fra og med
årsmøtet 2017 velger 2 varamedlemmer til styret.
Forslag til vedtak: I OODK sine klubblover § 3-4 h), tilføyes følgende som nytt sjette
strekpunkt: - 2 vara styremedlemmer for 1 år
Styrets forslag til årsmøtet II.
På bakgrunn av klubbens solide økonomi foreslår styret at kontingenten forblir uendret i 2016
for alle medlemsgruppene.
Sak 9/2016: Valgkomiteens innstilling skal ha sin innstilling klar til 3/2-2016
Sak 10/2016: Forslag innkalling og forretningsorden årsmøtet gjennomgått samt revidert
regnskap 2015 og budsjett 2016.

Faste punkter:
Antall medlemmer: 278
Klubbaktiviteter – generelt mye og god aktivitet i klubben medpositive tilbakemelding
fra innetreningene i både Tanum- og Ekeberghallen.
Økonomi – klubben har god økonomi
Stevner – Stevneledere er: Hege Kornør – Rallylydighet, Svein Hveding – Agility
Signe Endresen – Bruks, Rundering KL.D. Det mangler fortsatt stevneleder for LP.
Nina Johannessen ordner med premier, rosetter og merker for alle stevnene etter å ha
kontaktet de respektive stevneledere
Trening/kurs
Utnevning av medlemmer i treningskomitéen (skal gjøres pr år)
Kurs for NKK trinn I instruktør – Klubben har søkt NKK om å holde instruktørkurs
med Kursholder Geir Ottesen. Se sak nr. 7 over.
Materiell/vedlikehold – Regulerbart møne og stige for Agility vedtatt at skal
anskaffes.
Dato:
Leder

