
Styremøte for OODK 10. april 2012, hos Hege

  
Sak 1/12 Godkjenning av referat fra styremøte 14. mars: godkjent
  
Sak 2/12 Stevnekomiteen

Instruks (Anna): kommer
Medlemmer (Siv): Siv, Ida, Geirid, Tuva

Sak 3/12  Helgekurs med Kruttlappen hundeskole
Sporkurs (Sidsel): 14.-16. september, alle nivåer. Pris: 1800 inkl lunsj. Pris for 
medlemmer: kr 1100 (søker Studieforbundet om støtte). Sidsel lager tekst, Hege 
legger ut.

Sak 6/12 Trinn 1 instruktørkurs
Oppdatering (Hege): venter på datoer og annen info fra Kirsten.

Sak 9/12 NM i LP (Anna/Siv/Sidsel)
Kontrakt: OK. Kr 25000, innkvartering: pensjonat Holth – 6 dbl rom, arbeidsliste: 
nok folk – Hege K 

Sak 10/12 Vårsemesteret
• Dugnad 12. april kl 18: plan – Nantika kjøper spraymaling og tar med 

varebil til avfall, Sidsel tar med søppelsekker + boller, Hege tar med kaffe/
te/vannkoker + oppmøteliste, Nina sjekker og lager liste

• Premiering av instruktører/andre: Sidsel setter opp liste, valg mellom 
stevne, collegejakke og ting som Hege foreslår, Hanne får glassbolle 
(kjøpt) 

• Sommeravslutning: torsdag 21. Juni kl 18 (styret møter kl 17). 
Hundesprint, grilling og takking. Hege informerer

Sak 11/12 AG-stevnet (Siv)
• Dommere: Peter Holmberg (overnatter pga siste avgang Bergen lørdag kl 

17), Per Berg Kirkevold
• Dommerelev: Eivind Bredo Fossum
• Samarbeid Drøbak: avventer tilbakemelding
• AgiPro: Siv tar kontakt for å undersøke hvordan deltakere kan melde seg 

på uten å betale avgifter.
• Annonse: klar etter rettelser vedrørende reg. nr., Siv sender til AgiPro

Sak 12/12 Treningskomiteen (Anna/Hege)
• Medlemmer: uklart, spørre Anna om status
• Instruktøroversikt  LP: delegert til Hege, legges ut på nett



• Kurs/konkurransegruppe for LP3/elite: Anna sender mail
• LP-lag Norsk schæferhund klubb avdeling indre Østfold?: Hege legger ut 

informasjon og oppfordrer interesserte til å ta tak I det.

Sak 13/12 Kurs i ernæring for hunder v/Royal Canin? (Hege)
Etterspurt av medlem og tilbudt av Royal Canin.: styret ønsker ikke kurs fra 
forleverandør, men inviterer RC til å holde stand på AG-stevnet i forbindelse med 
anskaffelse av premier.

Sak 14/12 Brev fra tidligere generalsekretær i NKK, Odd Arild Fosmo
  Til orientering.

Sak 15/12 Forespørsler om bruk/leie av treningsområdet på Brekke (Hege)
• Kjelsås skole: Hege svarer onsdag 13. Juni, trening på øvre plan fra kl 

19.
• Rekruttprosjektet i agility: Hege ber Kirsten uttale seg

Sak 16/12 Prosedyrebok (Sidsel)
  Utkast til orientering

Siv sender Sidsel hovedpunkter for stevner

Sak 17/12 Vintertrening (Hege)
  Overføring av klipp til neste vinter? Svar OK til innskriver.

Sak 18/12 Formidling av invitasjoner av arrangementer (Hege)
Klubben får stadig invitasjoner til stevner og utstillinger. Skal vi videreformidle 
disse til medlemmene?: Nei

EVENTUELT

LP:  dommere OK, annonse på LP Norge + Hundesport, Sidsel skaffer premier, mangler 
mannskap – alle i styret prøver å rekruttere folk direkte + Hege legger ut beskjed.

Ekstra container/redskapsbod?: spør Anna om å undersøke muligheter.

Neste møte: onsdag 23. mai 2012 hos Christina, Eckersbergsgate 8 (mellom Frognerveien og 
Gimleveien)


