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

08/2018
25.10.2018
19.00
Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen)
Hege T, Widar, Heidi, Unni, Kristen

Ikke tilstede:

Wenche, Beate

Dagsorden:
Sak 35/2018: Godkjenning av referat forrige møte (se styremøtemappe 20180924)
•

Godkjent med noe bemerkninger.

Sak 36/2018: Utredning mva registrering(vedlegg)
•

Unni tar kontakt med skattemyndighetene for å undersøke om de kan bistå oss.

Sak 37/2018: Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer i NKK, 2019 (vedlegg)
•

Heidi kontakter Stovner og høre om de har noen kandidater.

Sak 38/2018: «Hundens dag»
•
•
•

Vi lager et demonstrasjonsopplegg og sikter oss inn på en eller begge av
datoene 8-9 mai.
NKK legger ut informasjon på sine hjemmesider og i bladet sitt
Widar følger opp.

Sak 39/2018: Rally ønsker seg ny utstyrsboks, se vedlegg
•

Styret kjøper inn ny boks til sesongen 2019

Sak 40/2018: Høring NBF’s brukshundregler
•
•

Widar innhenter flere synspunkter til styremøte i november.
Styret stiller seg bak det foreløpige høringssvaret.

Sak 41/2018: NBF Forbundsting 2019 (vedlegg)
•
•

Medlemsklubber i NBF kan sende inn forslag til kandidater i styreverv. Se vedlegg
for informasjon og frister.
Styret ønsker å fremme Widar. Widar tenker på saken.

Faste punkter:
•

Antall medlemmer: 264(klubbmedlemmer), 282 totalt

•
•
•

•

•

Klubbaktiviteter :
Styret arrangerer Adventsfrokost 2 og 16 desember.
Økonomi:
Stevner
o Ag-stevnedato 2020 avtalt, hva med lydighet?
▪ Søknad sendt for agility i 2020
▪ Søknader sendt for rally og bruks i 2019
▪ Heidi forhører seg med lydighet om når de ønsker å ha stevne i 2020.
o Trening/kurs
o Annike tar over for Funda som treningsansvarlig i agility.
o Lydighet vil holde bronsemerkeprøve på midtre plan torsdag 15. nov. Må være
OK selv om ag normalt har torsdager
▪ Ok
o Avtalene innetren. Ag og rally er i boks, påmeld. I gang. Muntlig
fremdriftsrapp. (Kristen)
Materiell/vedlikehold
o Plentraktoren er nå i den nye containeren (Kristen)
o Widar har hentet hengeren og gjør litt småreparasjoner på den før salg.
Annet:
o Rally ønsker ikke å ha begrensninger på medlemmer i facebook-gruppa si.
(vedlegg)
▪ Vedtak: Styret åpner for at gruppene selv kan velge om de vil ha åpen
eller lukket gruppe.
o Informasjon om nye disiplinærorganer samt saksbehandlingsregler i
disiplinærsaker (vedlegg)
▪ Tatt til orientering
o Redaksjonell endring i lagregler agility, se vedlegg
▪ Heidi fikser i dropboks og hører med Wenche
o Søknad om Konge- og eller NKK pokal(vedlegg)
▪ Tatt til orientering
o Årsmøte: Ta kontakt med valgkomiteen ved Anne Sofie Gjestrum
▪ Heidi tar kontakt.

Neste styremøte torsdag 27 november, kl. 19. hos Kristen.

