
Referat styremøte i OODK 

Møtenummer:  3/2018 

Dato:   05.04.2018 

Kl:   19.00 

Sted:   Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen) 

 

Tilstede: Widar, Unni, Wenche, Heidi, Kristen, Hege T 

Sak 6/2018: Godkjenning av referat forrige møte (vedlagt) 

o Godkjent 

Sak 7/2018: Fordeling av arbeidsoppgaver nytt styre / arbeidsform i styret 

o Ført i fordeling av ansvar og oppgaver dokumentet. 

Sak 8/2018: Sette dato for dugnad og oppgaver (Vedlegg) 

o 26 april, 18.30 (med mulighet for utsettelse dersom det fortsatt ligger snø)  

o Se vedlegg for oppgaver på selve dugnaden. 

o Kjøpe boller og brus til ca 30 st. Heidi 

Sak 9/2018: Sommerfest 

o 28 juni. Kl. 1800. Hundeaktiviteter. Grilling, kaker 

Sak 10/2018: Datoer for styremøter utover våren  

o 9 mai kl. 1900, hos Kristen 

o 4 juni kl. 1900, hos Kristen 

Sak 11/2018: Søknad om å delta på agility-treninger med yngre hund (Vedlegg) 

o Godkjenner søknaden. 

Sak 12/2018: Leie av Brekke (forespørsel fra Stovner) + hindermatriell (Vedlegg) 

o Det er ok, men ting å huske på. 

o Ekstra tømming av toaletter må betales for, evnt. leie selv. Må kanskje leie selv 

uansett? Kan velge selv. 

o Har hverken strøm eller vann. 

o ++ 

o Kristen tar kontakt og hører med henne. 

o Vi tar 3000,- + kostnader 

Sak 13/2018: Høring NKKs organisering (Vedlegg) 

o Wenche tar en titt og hører evnt. med andre 



Sak 14/2018: Innbygging av container 

o Er i dialog med en snekkermester. Kan ha mulighet sen høst. Litt sent, kan foreløpig 

ha ham som backup. Vi hører med litt flere. 

Faste punkter: 

• Antall medlemmer 

o Klubbmedlemmer: 207, alle kategorier: 221 (Ubetalte krav: 34). 

o Heidi tar en ekstra titt på dette, høre med NKK? 

o Sjekk stopp av medlemmer i klubbadministrasjonen 

• Klubbaktiviteter  

o Rally har KM 20 juni. 

• Økonomi 

o I følge opplysninger på NKKs hjemmesider så skal NM i både agility og 

lydighet 2018 arrangeres nær Sandefjord med Sandefjord hundeklubb som 

teknisk arrangør.  

o OODK mister 25000 på det. 

o Unni må få tilgang til konto. Wenche og Widar ser på det. 

• Stevner  

• Trening/kurs 

o Agility fortsetter vintertreningene ut april. 

o Trening i Ullevål parkeringshus fortsetter til Brekke er klart. 

o Lydighet holder bronsemerkekurs i år. 

• Materiell/vedlikehold  

• Annet 

o Caroline Øverland gir seg som webredaktør – annonsere etter en ny! 

▪ Wenche annonserer 

o Hundens dag 9 juni 2018   

o Publisere årets rallyhund og årets agilityhund på websidene og kanskje 

facebook? 

o Valg i fagkomiteen for bruks (Vedlegg) 

▪ Widar undersøker. 

o Hedersbevisninger 2018 (vedlegg) 

 

Neste møte: 9 mai, hos Kristen. 

 

Dato: 5/4 2018 

Leder: Widar Bratlie 


	Referat styremøte i OODK
	Møtenummer:  3/2018
	Tilstede: Widar, Unni, Wenche, Heidi, Kristen, Hege T
	Sak 7/2018: Fordeling av arbeidsoppgaver nytt styre / arbeidsform i styret
	Sak 9/2018: Sommerfest
	Sak 10/2018: Datoer for styremøter utover våren
	Sak 14/2018: Innbygging av container
	Neste møte: 9 mai, hos Kristen.
	Dato: 5/4 2018
	Leder: Widar Bratlie

