
Styremøte for OODK 17. desember 2012, hos Sidsel

Referat
  

Sak 4/12  Årsmøte
• Bestemme dato: 18.02.13
• Sidsel undersøker/bestiller klasserom på Engebråten/Kjelsås skole
• Hege bekjentgjør datoen på Facebook, internett, e-post med info om frist 

for forslag.
• Hege sender påminnelser om årsberetninger (treningskomite, 

stevnekomite), ber om valgkomiteens innstilling, sender antall medlemmer 
uten e-postadresse som skal ha innkalling i posten (Siv kjøper frankerte 
konvolutter og kopierer opp innkallinger)

• Christina setter opp regnskap og årsberetning, og sender til revisorene for 
godkjenning og beretning

• Hege skriver styrets årsberetning
• Hege sender innkalling på e-post til medlemmer med e-postadresse

Sak 8/12  Fra NKK
• Regler for landslagsuttak agility 2013 – høring
• Kontroll av kontingentkrav 2013 – spørreundersøkelse: ingen endring i 

kontingent, Hege sjekker om oppdatering av info er nødvendig
• Høring angående reaksjoner rettet mot hund
• NKKs hedersbevisninger for 2012: NKKs innstilling
• Representantskapsmøtet: protokoll

Sak 9/12 NM i lydighet 2013
• Innkvartering for mannskap: 4-mannshytter eller kjøregodtgjørelse for de 

som skal hjelpe til minst to dager, Sidsel bestiller på Drammen camping 
og Hokksund

• Viktig å finne ut hvor mange som vil overnatte i god tid og evt avbestille 
hytter 

Sak 10/12 KLubbaktiviteter
• Hunderusken januar 2013: positivt innstilt til å stå på stand på Sognsvann 

noen timer 2. og 3. Februar 2013. Undersøke mulighet for å dele ut info 
om klubben + søppelkasse på Brekke, lage refleksvester med OODK-
logo + internettadresse (Sidsel; sende logo til Hege)

Sak 11/12 AG-stevnet
• 2012: oppgjør mottatt
• 2013: dommere: to bekreftet – en ikke, annonse: 1/8 side i Hundesport



• 2014: dato – samarbeid med Drøbak, LP samme helg, kun ett løp for 
medlemmer (uavhengig av antall hunder)

Sak 12/12 Treningskomiteen
• Kurs i rally lydighet: Christina booker hvis fortsatt ledig helg)
• LP-kurs (helg) 
• Instruktørsamling: forslag fra Kirsten - utsatt
• Kurs i brukslydighet
• Instruktøroversikt AG/LP vinteren 2013
• Hege sender mail og ber om status

Sak 16/12 Prosedyrebok (Sidsel)
Oppfølging av prosedyrer, årsplan og sjekklister (utsettes)

Sak 17/12 Vintertrening
• Evaluering LP-trening i ridehus: kr 1500 innbetalt, kr 6000 i leie
• Fortsetter vinter 2013, kun sesongbetaling
• Til medlemsmøte: leie av ridehus – kun sesongbetaling?

Sak 19/12 Lydighetsstevne
• 2013: dommere: Erik Brenden, Finn Terje Skyrud, annonse: OK, sjekk 

med NKK Ungdom før innsending, marsnummeret til Hundesport + LP-
Norge

• 2014: dato: samme helg som AG, samarbeid Drøbak.

Sak 20/12 Klubbmesterskap 2013
• LP-dommer: Arild Berntsen
• Hege spør Kirsten om AG-dommer

EVENTUELT
• Ingen nye medlemmer siden forrige styremøte
• Ekstra container/redskapsbod på Brekke: Nantika skal snakke med Tor
• Ny webredaktør: Ida Kulo
• Dialogmøtet: ønske om å begrense antall utstillinger med CERT, usikkert om AG-system 

vil bli prioritert

Neste møte: 21. januar 2013 kl 19 hos Nantika, Ohmsengate 13, oppg. 1 (inn i gården)


