
Referat styremøte i OODK 

Møtenummer:  9/2017 

Dato:   17.10.2017 

Kl:   19.00 

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

 

Tilstede: Carol Ann, Kristen, Heidi, Wenche 

Dagsorden: 

Sak 45/2017: Godkjenning av referat 

• Godkjent 

Sak 46/2017: Det var endel rot i klubbhytta etter årets junior-NM-AG. Brukte telt var ikke 

pakket ordentlig sammen, det står endel tom-esker inni hytta som burde vært kastet. Generelt 

ganske rotete i hytta og doen var ikke låst eller ryddet. Dette må de få tilbakemelding på og 

kanskje burde vi neste gang ha en ansvarlig fra klubben som stiller opp ved avslutning og 

sørger for at de rydder opp etter seg? Evnt ansvarlig får i så fall få OODK-poeng. Synspunkt 

fra Wenche. 

• Styret må gi tilbakemelding om at det var en del rot. 

o Toalett ble stående åpent. 

o Rotete i hytte. 

o Telt ikke pakket ordentlig sammen. 

o Heidi sender en tilbakemelding om at vi ønsker dem velkommen tilbake 

forutsatt at de gjør en bedre jobb med å rydde etter seg. At tilstand spesielt i 

hytta ikke var bra.. 

• Styret er enig i at vi må ha en ansvarlig som får OODK-poeng. 

• De må også få beskjed om å rydde godt opp i etterkant. Kanskje en ryddeliste? 

o Spørre hvem som er ansvarlig fra dem. 

Sak 47/2017: Søknad om kort for klubben på StorCash. Lag/foreninger kan søke om kort. Info 

her: http://storcash.no/bli-kunde/ Dette er ikke kredittkort, men vi kan handle billig til stevner 

og sammenkomster. Den som handler må legge ut og få det refundert i etterkant. Vi har 

foreløpig brukt Marianne Akers velvilje til dette formålet, men det er ikke alltid det passer for 

henne. Foreslår at klubben bestiller 2-3 slike kort som lånes ut til stevneleder/organisator. 

• Klubben kjøper inn 1 slikt kort som kasserer oppbevarer. Wenche søker om kort. 

Faste punkter: 

• Antall medlemmer 

o Klubbmedlem: 265 økt med 5 stk siden forrige møte. (Totalt: 286) 

• Klubbaktiviteter  

o Nordisk mesterskap LP 

http://storcash.no/bli-kunde/


▪ Kontrakt signert. 

▪ Hege og Hanne fått beskjed. 

o Hundens dag 9. juni 2018. 

▪ Klubben bruker neppe noen ressurser på dette. 

• Økonomi  

• Stevner  

o Agility, 2018 

▪ Stevneleder: Kristen og Beate sjekker opp. 

o Rally, 2018 

▪ Stevneleder? 

o Bruks, 2018 

▪ Stevneleder: Wenche 

• Trening/kurs  

o Påmelding  

▪ Snakke mer om dette neste styremøte. 

o Sporkurs avlyst pga. for få påmeldte. 

o Trening fortsetter for bruks, lydighet og rally så lenge det er forhold til det. 

o Agility har vintertrening. 

• Materiell/vedlikehold 

o Plentraktor 

▪ Janne kan trekke plentraktoren til Carol, men hun trenger hjelp. 

▪ Kristen ringer Janne. 

▪ Heidi sjekker vognkort for om det er mulig å trekke agilityhenger med 

sin bil. Kristen sjekker tyngde på henger. 

▪ Kristen hører med agility-gjenget på trening neste torsdag. 

o Containersak 

▪ Vi er nød til å ha tegninger å levere inn for å få godkjenning.  

▪ Kristen hører med den mest aktuelle leverandøren om tegninger. 

▪ Styret bruker noen tusen på forberedende arbeid. 

o Utstyr 

▪ Kristen foreslår å kjøpe nye støttebag’er til tunellene (jennybags). 8 stk, 

det blir ca 3000,- 

▪ Ellers trenger vi markeringsstolper, 4 stk, ca 1600,- Kristen hører med 

Beate før kjøp. 

▪ Når det gjelder teltene kan det hende vi greier oss med reparasjonssett. 

• Kristen ser på det etter hvert. 

▪ Lydighet trenger et åpent hopphinder. Snekker på Hamar kan lage for 

1600,-? 

▪ Kristen går til innkjøp av Jennybags 8 stk til ca 3000,- og hopphinder. 

Kristen hører med Iris først og sjekker drammen hundepark. 

• Informasjon fra NKK 

o Ingen forslag 

• Diverse  



o Flûgger andelen (vedlegg) 

▪ Vi bruker ikke noe tid på dette. 

Neste styremøte: 20.11.2017, Hos Kristen 


