
Referat styremøte i OODK 

Møtenummer:  11/2017 

Dato:   11.12.2017 

Kl:   19.00 

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

 

Tilstede: Kristen, Wenche, Heidi, Bente, Carol, Hege S   

Dagsorden: 

Sak 50/2017: Godkjenning av referat 

• Godkjent. 

Sak 51/2017: Ny obligatorisk lovmal (Se vedlegg) 

• Kristen går over og ser på det til neste styremøte. 

 

Faste punkter: 

• Antall medlemmer 

o Klubbmedlem: 267, ingen økning siden sist. (Totalt: 287) 

 

• Klubbaktiviteter  

o Evaluering NoM 

▪ Gikk veldig bra. Mange som hjalp. 

▪ Fikk skryt, var veldig flinke. 

▪ NKK, skulle dekke billigste parkering for 5 stk, det gjorde de ikke 

(glemte?). Det er ikke så farlig, vi bryr oss ikke om å si ifra om det. 

▪ Kontrakten gjaldt fra lørdag morgen t.o.m. søndag. Det er alltid en god 

del å gjøre på fredag også, så vi får passe å få med fredag også i 

kontrakten for NM. 

 

o Dato for juleavslutning styret 

▪ 18 jan. kl. 19, Nydalen bryggeri og spiseri. 

 

o Årsmøtet 2018: 

▪ Foreløpig sjekkliste lagt i: 

• Dropbox\OODK\05_Årsmøter\Årsmøte 2018 

 



▪ Valgkomiteen er kontaktet. Dato er bestemt. Lover må sees igjennom 

og tilpasses, delegere oppgavene til dem som skal skrive årsrapportene 

• Heidi følger opp. 

 

o Adventsfrokost ble det ikke noe av i år. Vi prøver å få det til neste år. 

o Lydighet får penger til å kjøpe lussekatter til juleavslutning. 

 

• Økonomi  

o Vi har godt med penger på konto. Vi har ikke fått betalt for Nordisk ennå. 

• Trening/kurs 

o Snakke mer om påmelding og kurs. Trenger vi å endre praksisen? 

▪ Wenche går igjennom retningslinjene for kurs. 

o Leie hall halv dag for rallytrening (vedlegg) 

▪ Ja det er ok. Betaling og påmelding går da direkte til 

instruktør/Drammen hundepark. Påmelding og prising ordner rally selv. 

Trening/kurs er selvfinansierende. 

• Materiell/vedlikehold  

o Utbygging på Brekke 

▪ Befaring i begynnelsen av neste år. 

o 8 jennybags er kjøpt inn og plassert i Containeren. 

o Åpnet hopphinder er kjøpt inn. 

o Mangler det noen stoppeklokker? Det er kun 2 der de skal ligge nå. Forlagt? 

• Stevner  

o Stevneleder LP-stevnet 2018? 

▪ Heidi purrer på Marianne og Iris. Be dem om forslag. 

▪ Vi har sagt ja til å være uttaksstevne. Ta med det i purringen.  

• Info fra NKK 

o FCI komite for rallylydighet. Forslag på representant.(vedlegg) 

▪ Heidi videresender til Lise Lotte Gundersen. 

o Ytterligere medlemmer til enkelte HS-oppnevnte komiteer - 2018 (vedlegg) 

▪ Her hadde vi ingen forslag sist styremøte dette kom opp og heller ikke 

nå. 

• Evnt 

Neste styremøte hos Kristen 11. jan. kl. 19. 

 

Dato:  

Leder 


