
 

Referat fra styremøte 02.10.2013 

Tilstede: Siv, Hanne Marit, Sidsel, Kristen, Hege  

 
Saker  

 
Sak 10/13  Vintertreningsopplegget – reaksjoner og utvidet treningstid 

Vintertreningen er i gang, og Sinsenhallen er populær. Mange ønsket mer treningstid. Fra tre 

medlemmer har det kommet skarpe negative reaksjoner både på lite treningstid, på forpliktelsen 

til å hjelpe til på stevner neste år som forutsetning for å få trene, og på at de frykter at vårt 

opplegg ikke bidrar til at det blir mannskap nok til stevner som krever mye arbeidsinnsats. 

Kristen har ordnet med fire egentreninger i agility før jul i tillegg til de opprinnelige.  

Vedtak:  

 Hege og Kristen formulerer svarbrev på reaksjonene 

 Hege og Kristen formulerer en tekst som skal utdype bakgrunnen for at 

påmeldingsskjemaene til vintertrening inneholder en forutsetning om forpliktelse til å 

hjelpe til på stevner 

 De fire ekstra treningene i Sinsenhallen får en treningsavgift på kr 200. Påmelding pr 

epost til treningsansvarlig, som sender kopi til Hanne Marit 

 

Sak 11/13 Kursøkonomi – svarene fra Treningskomiteen, utarbeidelse av 
retningslinjer for kursvirksomhet 

Vedtak: 
Innholdet i svarene om kursøkonomi innlemmes i retningslinjene for treningskomitéen. Hege 
legger fram et utkast til retningslinjer på neste styremøte. Etter behandling i styremøtet går 
utkastet ut på høring i treningskomitéen. 
 
 
Sak 12/13 Mulig brev til NKK om opprykksregler i agility fra klasse 2 til 3 
 
Et medlem har sendt styret utkast til brev til NKK ang. opprykksreglene fra klasse 2 til klasse 3 i 
agility. Vedkommende mener kravet om å være blant de tre beste for å få napp er ulogisk, det 
er selve kvaliteten på ekvipasjen som må være avgjørende, slik det var før 2012.  
 
Vedtak: Kristen formulerer brev fra styret i samarbeid med forslagsstiller 
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Faste poster 
1. Referat fra styremøte den 2.09.13: godkjent 
 

2. NKK 
Orienteringssaker: 

 9 nye medlemmer fra 27.08.13 – 20.09.2013, så langt i år 210 betalende medlemmer 
 Kirsten og Iris deltok på NKKs dialogmøte 17.09.13, med tema ”opprettelse av 

særkomite for hundesportene”. HS tar saken på møte i november og bestemmer 
videre fremdrift i saken. Deretter ev høring hos klubbene, samt muligens på 
dialogmøte.  

 Årsmøte i NKK region Oslo/Akershus 11.09.13:OODK klarte ikke å skaffe 
representanter. 

 Mottatt bekreftelse fra NKK om at AG-stevnet er godkjent 
 Mottatt info om NKKs hedersbevisninger for 2013/14 

Høringer: 
 Revidering av regelverk autorisasjon for eksteriørdommere, frist 10.12.13 
 NKKs strategi for IT-strategi 
 Iren ber Ida legge ut kort informasjon om høringene på FB + Forsiden, med 

oppfordring til medlemmer som vil delta i høringen til å kontakte styret 
Dialogmøte: 

 NKK inviterer to representanter fra OODK til å delta på «åpent dialogmøte» på 
Gardermoen 10.11.13. Hensikten er «å åpne for samtaler mellommedlemsklubbene 
og den politiske ledelsen i NKK». Påmeldingsfrist: 21.10.13. Ingen i styret har 
interesse av å delta.  

 Iren ber Ida legge ut kort informasjon om dialogmøtet på FB + Forsiden, med 
oppfordring til medlemmer som vil delta om å kontakte styret 

 
3. Materiell/vedlikehold 

 Søke kommunen om lys på Brekke? Ikke avklart 
 Norsk Lapphundklubb har avslått tilbud om å leie Brekke i 2014 
 Telt og aggregat utlånt til et medlem 29.-30.09.13 i forbindelse med en 

gjeterhundprøve 
 OODKs utstyrskasse på plass i Sinsenhallen med lås som fellesnøklene passer til 
 Kristen avklarer med treningsansvarlig for AG om det er aktuelt å leieoppbevaring 

av AG-henger på låve i Maridalen gjennom vinteren. Et medlem har påtatt seg å 
reparere lysene på tilhengeren. 

 Det elektroniske tidtakerutstyret oppbevares hos Kristen, høyttaleranlegget hos 
Sidsel 

  
4. Økonomi 

 Momsskjema ikke bekreftet mottatt av NKK, Hanne Marit purrer 
 Vedtak: Styreleder skal ha signaturrett i Brønnøysund-registeret. Hanne Marit 

undersøker framgangsmåte. 
  

5. Informasjon: Ingen 
 



 

 3 

6. Klubbaktiviteter 
 Nisseløp den 20.12.13, i Sinsenhallen 

 
7. Stevner 

 Agility 2013:Hege skriver evalueringsrapport basert på innspill fra arbeidsgruppe 
 Agility 2014: Hege rekrutterer stevneleder så snart som mulig, viktig å få på plass 

dommere 
 Rally: søknad sendt til NKK om stevne 26.04.13, og Norsk rallylydighetsklubb 

kontaktet med tanke på navnelån for dobbeltstevne 
 Nordisk mesterskap i lydighet 16.-17.11.13: NKK har bedt OODK påta seg det 

tekniske arrangementet. Hege kontakter prosjektgruppa for NM 2013 for å høre om 
de vil påta seg oppgaven. 

 
8. Trening: ingen saker 

 Agility 

 Lydighet 
 Bruks 

 Rally 

9. Kurs: se sak 11/13 

 
Løpende saker/oppgaver 

 Prosedyrebok: se sak 11/13 
 Alternativ løsning for oppbevaring av den ene bomnøkkelen: ikke behandlet 

 
Neste styremøte: tirsdag 5. november 2013, hos Sidsel 
 


