
Referat styremøte i OODK 

Møtenummer:  10/2017 

Dato:   22.11.2017 

Kl:   19.00 

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

 

Tilstede: Kristen, Wenche, Heidi, Hege W 

Dagsorden: 

Sak 48/2017: Godkjenning av referat 

• Godkjent 

Sak 49/2017: Inneplass på Brekke (Kristen) 

• Referansegruppe er fornyet, fin sammensetning. Vi snakker med to forskjellige 

leverandører. Vi har fått endelig ja av kommunen. Ikke mulig å gjøre noe før telen har 

gått, så da tar vi avgjørelsen på årsmøtet i mars. Kommer sannsynligvis på netto 

140 000 kroner. Brutto litt mer, men kan selge plenhengeren (ca 25 000) og får 

sannsynligvis noe redusert moms.  

Kristen hadde kontaktet Øystein Eikeseth, organisasjonssjef i NKK, for å få hans syn 

på eventuell ‘inhabilitet’ for Bente. En mulig utfører av byggeprosjektet som vi er i 

dialog med er hennes svoger. Eikeseth mente dette ikke var særlig problematisk. 

Styret ble enig om at Bente tas med i de vanlige drøftingene av prosjektet, men avstår 

når det evnt. blir snakk om å vedta budsjett for prosjektet. 

 

Faste punkter: 

• Antall medlemmer 

o Klubbmedlem: 267 økt med 2 stk siden forrige møte. (Totalt: 287) 

• Klubbaktiviteter  

o Plentraktor og agilityhenger er trukket til sine respektive steder. 

o Hege har tørket teltene etter rallystevne 

o Storcash- kort er bestilt 

o Evaluering NoM – Tar neste gang 

o Dato for juleavslutning styret 

▪ Wenche tar det på facebook 

o (Kristen: sette inn PR på fb fra Kalatrofeet og LP Nordisk?) 

▪ Kristen har lagd noen tekster vi ønsker inn på facebook-siden. Hent 

bilder fra facebook-gruppa. Heidi sender beskjed til caroline. Hege 

skriver tekst fra rally-stevne og sender. Legge ut både på websider og 

facebook. 

o Årsmøte: 



▪ 15 mars, kl. 18. 

▪ Frist for innkomne saker og forslag, 25 januar. 2018 

▪ Foreløpig sjekkliste lagt i: 

• Dropbox\OODK\05_Årsmøter\Årsmøte 2018 

▪ Verv til valg? 

• Dropbox\OODK\03_Styremøter\2017\Styremøte 

20171122/Verv til valg 2018.txt 

• Heidi oppdaterer med de som ikke er til valg og sender over til 

Wenche 

• Heidi spør nkk om det er noen endringer vi må inkorporere i 

klubblovene. 

• Heidi sender mail og spør om leie av lokale hos nkk. 

• Få med litt om sportslige prestasjoner og aktivitet fra 

treningsansvarlige i årsrapporten. Bredde og topp. 

o  

• Økonomi  

• Trening/kurs  

o Se forrige referat. Snakke mer om påmelding og kurs neste møte. 

o Stallen som agility har innetrening i får hjelp av kommunen. 

• Materiell/vedlikehold  

o (Kristen): Det lages trolig ny kontrakt for Brekke-leien 

o Forut for rally-lydighets-stevne ble en do tømt. 

• Stevner  

o Agility-og lydighetsstevne; samkjøring av dommere med Drøbak er ikke mulig 

i år da stevnene går forskjellige helger. 

 

o Stevneleder LP-stevnet 2018. 

▪ Heidi sender mail og spør lydighetslista om de har noen forslag til 

stevneleder i lydighet 

• Info fra NKK 

• Evnt:  

o Fått en utmelding med beskjed om at det er pga. manglende lesing og svar på 

spørsmål på facebook (Av styret og instruktører). Ikke fått noe svar når det ble 

spurt om nærmere opplysninger. Kan heller ikke finne spørsmålet i facebook-

gruppene. 

o VIP-kveld hos Musti. Heidi legger ut i facebook-gruppene.  

Neste styremøte, mandag 11. des. 2017,  Hos Kristen 


