Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer:
Dato:14
Kl:
Sted:

06/2018
23.08.2018
19.00
Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen)

Tilstede: Unni, Widar, Kristen, Heidi
Ikke tilstede: Beate, Wenche, Hege T

Dagsorden:
Sak 30/2018: Godkjenning av referat forrige møte (vedlagt)
•

Godkjent.

Sak 31/2018: Dispensasjon fra lagregelen i agility (vedlegg)
•
•
•

Det er ikke mulig å gå lag for en annen klubb.
Overgangsregel, lov til å gå lag for annen klubb i inneværende
opptjeningsperiode fram til NM, dvs, til ca mai neste år.
Kristen redigerer reglene så de blir klare.

Sak 32/2018: Økonomisk støtte til instruktører/treningsledere i rundering (vedlegg)
•

Ja. Vi støtter med 50%.

Faste punkter:
•
•
•

•
•

Antall medlemmer: 263
Klubbaktiviteter
Økonomi:
o Unni ønsker oversikt over kursdeltagere. Hvordan kan vi gjøre dette på en
praktisk måte? Tar det med oss til neste styremøte.
o Oppmerksomhet til medlem som oppnår nasjonalt/int. toppresultat?
§ Vi kjøper inn en Blomsterbukett, en flaske vin og overrekker den 5.
sept. rallytrening. Bilde må tas og legges ut under gratulasjoner på
web’en.
Stevner
Trening/kurs
o Drøfte kollisjonen NKKU/vårt kurs
§ Kristen har snakket med NKKU og agility og kommet fram til en
løsning som fungerer godt for alle parter.

•

•

Materiell/vedlikehold
o Status byggeprosjektet
o Bygging av container fungerer fint vi regner med at det vil være ferdig i tide til
stevnene førstkommende helg.
o Vi må arrangere en dugnad senere i høst hvor vi får malt bekledningen.
o Widar tar ansvar for å organisere/delegere
o Hvordan ordner vi med låsing, og med bruk av arealene
En liten gruppe settes til å se på det?
§ Vi må se på bruk av plassen. Kanskje få oss noen hyller og skap på sikt.
§ Vi burde ha en fra hver gruppe. Kristen sjekker opp og hører med noen.
og skriver et mandat. Vi godkjenner det i styregruppa etter at mandatet
er skrevet og containeren er ferdig. Det er viktig å se dette i forbindelse
med låses-systemene våre.
Annet
o Kristen har sjekket opp med bymiljøetaten rundt utleie av Brekke og fått et
definitivt nei til dette.
o Vi trenger en kontaktperson for NKKU. Heidi sjekker opp.
o Kristen lager et utkast til regler for opplåsing av bommen som vi legger inn i
facebookgruppene våre.

Neste styremøte: 24 september, hos Kristen.

