Styremøte for OODK 9. august 2012, hos Anna
Saksliste
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Godkjenning av referat fra styremøte 23. mai
Godkjent med en kommentar: ta med agilityutøver på møte med

Drøbak
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Stevnekomiteen
Instruks (Anna) - utsatt
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Trinn 1 instruktørkurs
Oppdatering (Hege): Kirsten er kursansvarlig og Geir er instruktør. Tre
helgesamlinger i høst. Kirsten melder om stor interesse for kurset.
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Fra NKK
• Informasjon om momskompensasjon
• Definisjon ”benkeforslag” i ny lovmal
• Årsmøte NKK Oslo/Akershus: Anna får med seg Sidsel
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NM i LP (Anna/Siv/Sidsel)
Oppsummering/evaluering (Siv): nok bemanning, for mange på fredagen, viktig å
inkludere nye – også i forbindelse med forberedelser, tilpasse antall bestilte rom/
hytter til antall som ønsker overnatting (dele rom), ellers godt arrangement,
gjenstår å sende faktura
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Vårsemesteret
Sommeravslutning: oppsummering/evaluering. Godt oppmøte, men lite
sammensveiset. Neste år: utlodning (medlemmene tar med gevinster), gratis
deltakelse + grillmat, utpeke grillmester.
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AG-stevnet (Siv)
• Dommerelever: må dekke reise, kost og losji selv
• Samarbeid Drøbak 2013: ingen respons så langt, avventer og ber om
møte hvor Siv og f eks Tor (eller annen erfaren AG-utøver) deltar
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Treningskomiteen (Anna/Hege)
• Medlemmer: Kirsten, Hege S, Anna (ingen møter 2012)
• Instruktøroversikt LP (høst/vinter): Anna setter opp
• Kurs/konkurransegruppe for LP3/elite: tidligst til våren
• Kurs i rally lydighet?: Christina fortsetter å undersøke om instruktør
• LP-kurs (helg): ønskes av styret
• Instruktørsamling?: uavklart
• Valp-/unghundgruppe?: Hege bestemmer dag og tid.
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Forespørsler om bruk/leie av treningsområdet på Brekke
NKKU-NM 2. september – kontaktperson?: Janna eller Nina?
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Prosedyrebok (Sidsel)
Oppdatering: utsatt
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Vintertrening
Forslag: separate treninger i ridehus for lydighet (Frogner: Anna og Hege S) og
agility (Søndre Ås: Sidsel) – prøveordning fram til jul+ utendørstrening i lydighet
(Sidsel). Evalueres av styret før jul – sak på årsmøtet?
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LP-stevnet (Siv)
Oppsummering/evaluering: plutselig sykdom krevde en ad hoc-løsning (manuelt),
5 personer nok til rigging fredagen.
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Klubbstevnet
Planlegging: Geirid skaffer dommere, informasjon sendes ut så snart dommere
er på plass, to ringer, oppmøte kl 10, start kl 11, felles grilling etterpå, de som
ønsker å gå både AG og LP skal få mulighet til det. Hege lager invitasjon.

EVENTUELT
• Lås til bommen forsvunnet: Christina melder fra til Oslo kommune
• Brukskurs?: Anna sjekker med oppdretter
• Purre medlemmer som ikke har betalt (10 ubetalte krav): meldes ut av klubben (Hege)
• 28 nye medlemmer i år
• Ekstra container/redskapsbod på Brekke?: utrede behov for størrelse – hva skal lagres,
hvor skulle den være, og for å søke. Nantika snakker med Tor og Nina . Hege prøver å
finne kontrakt
• Mindre innkjøp: klareres med kasserer
• Kommunikasjon/Facebook: tydelige beskjeder fra administratorer – alle styremedlemmer
administratorstatus
• Gavekort: sende ut mail om varenr (hettegenser), hvem bestiller, begrensninger stevner,
type hodelykt etc.
• Refusjon stevneavgift v/sykdom: OK ved hundens sykdom, men ikke hvis et løp allerede
gått.
Neste møte: mandag 3. September kl 19 hos Nantika Omsensgate 13, oppg 1. OBS! Inne i
gården, Frankrike-gården på nordsiden av oksefontenen, telefon 95113581.

