Styremøte for OODK 19. oktober 2011, hos Hege
Tilstede: Sidsel, Hanne, Siv, Anna, Hege
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Godkjenne møtereferat fra styremøte 26. september
Godkjent.
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Websidene
Hege orienterte om status
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Sponsoravtale
Hege ringt til Eukanuba, Royal Canin, Hill’s og Dogman for å følge opp e-post om
samarbeidsavtale. Venter på tilbakemeldinger.
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Stevner
- AG-stevnet anerkjent av NKK
- Forhøyete aktivitetsavgifter skyldes for sen innsending av resultater
- Ferdigmelding = faktura. Må sendes til kasserer for betaling omgående!
- Styrekomiteen: Hanne går inn som medlem, og Siv fortsetter. Ida er rekruttert.
Usikkert om Bjørn fortsetter. Lene er kanskje interessert.
- Anna skriver instruks for Stevnekomiteen
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Trening
• Vintertrening: vedtatt å bruke Søndre Ås gård to timer hver torsdag fom
uke 43/2011 tom uke 13/2012. Medlemmene betaler kr 300 for klippekort
à 5 ganger, kr 400 for trening før jul (8 ganger), kr 600 for trening etter jul
(12 ganger). Instruktørene fører oppmøtelister. Hege lager klippekort.
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Klubbklær
Sidsel orienterte om bestillingsprosessen for gavekortholderne. Nesten alle har
bestilt. OODK bestiller og betaler for 100 store logoer (hvit + svart) og 50 små
logoer (hvit + svart). Så snart logoene og bestillingsrutiner er på plass legger
Hege ut informasjon til medlemmene.

Sak 16/11

Eventuelt
• Informasjon fra NKK: 50. ordinære representantskapsmøte 12.11.11 (t.o.)
• Dialogmøtet: Iris og Sidsel stiller på møtet og tar opp DogWeb-Arra,
kommunikasjon med NKK og ?
• Medlemmer: Hege har sendt ut en velkommenmail med spørsmål om
interesser og ønsker til alle nye medlemmer i 2011. Vi har 42 nye
medlemmer hittil i år, mot 32 i hele fjor.
• Dogs4all: NKK Oslo/Akershus ber om hjelp. Legges ut på nettsidene så
medlemmer kan ta direkte kontakt med arrangøren hvis de ønsker å
hjelpe

•

•

Tips fra Tor om VM-dommere til neste AG-stevne: Styret stiller seg positivt
til den nederlandske dommeren. Hege ber stevnekomiteen foreslå
dommeren formelt etter å ha kontaktet ham og satt opp et
kostnadsoverslag.
Kurs: Anna og Hege er blitt kontaktet av Line Torp, Kruttlappen, med
tilbud om innendørs LP-helgekurs i vinter til kr 3200 pr ekvipasje inkl
innkvartering i jaktslott og helpensjon. Hege ber om datoer og flere
detaljer + muligheter for nytt brukskurs. OODK kan dekke noe av
kursavgiften.

Neste styremøte: tirsdag 22. november kl 19 hos Hanne, Bekkelia 4, Hagan

