Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:

7/2017
17.8.2017
19.00
Kristins vei 42, 0669 Oslo (Hos Heidi)

Tilstede: Svein, Wenche, Heidi, Carol, Bente

Dagsorden:
Sak 33/2017: Godkjenning av referat
•

Godkjent.

Sak 34/2017: Søknad om støtte fra Ina Himle og fra Mina Mathilde Engh Mathisen - epost
– vedlegg
•

1000,- til begge.

Sak 35/2017: Sommeravslutning
•

Onsdag 6 september.
o Wenche kjøper inn.

Sak 36/2017: Mail om miljø og samhold – epost –vedlegg
•

Styret er opptatt av å jobbe videre med miljøet og samhold i klubben. Det er
vanskelig å få med seg mange av medlemmene på de sosiale arrangementene
vi har i dag. Vi vil gjerne ha innspill og forslag på hvordan dette kan forbedres
fra medlemmene. Heidi svarer på mailen og hører om det er noen konkrete
forslag.

Sak 37/2017: Høringsuttalelse nye AG-regler innen 19. august. Status?
•

Svein leverer høringsuttalelse.

Sak 38/2017: Stevne i agility og lydighet i september.
•
•
•

Godt i rute etter mye masing på å få hjelp,
Passe på å gi beskjed om at de som hjelper til skal ha mat.
Marianne og Iris er stevneleder for lydighet søndag.

Sak 39/2017: Evnt.
•
•
•
•

Styret må finne ny stevneleder til neste agilitystevne.
Tone Løkstad -> mulig interessert, spørres igjen?
Beate? Anniken?
Kan kanskje dele litt på stevnet?

•
•

Må være fra agilitymiljøet
Bør være litt aktiv

Faste punkter:
•
•
•

•

•

•

•

Antall medlemmer
o Klubbmedlem: 252 , økt med 6 stk siden forrige møte. (Totalt: 273)
Klubbaktiviteter
Økonomi
o Fått 25 000 for NM i lydighet
o Fått momskompensasjon
o Har 80 000 på konto
Stevner
o Følg med på frister for å melde fra om stevner i lydighet og agility.
o Kommer mail om frist for bruks også
o Leier to doer til på stevnehelgen. De står på nedre plan.
o Det er et jordvepsebol under hytta. Tenk på hvor aggregatene settes.
Trening/kurs - - Forberede vintertrening, se vedlegg (Kristen)
o Høre med Widar om han kunne tenkt seg å høre med Ullevål, som i fjor
wenche tar kontakt.
o Kristen holder i Ellingsrudløsning.
Materiell/vedlikehold
o Kan/skal den ene doen med ødelagt dør avhendes? Dyrt hvis vi skal få noen til
å gjøre det for oss. Den andre doen har litt høy trapp for noen. Til vanlig
trekker vi ikke mer enn en do.
o Er nøkkelboksen i hytta i orden?
Neste styremøte:
o 19 september.

