Referat fra styremøtet for OODK den 5. august 2013, hos Hege
Til stede: Hege, Kristen, Iren.

Faste poster
1. Referat fra styremøte, den 200613: Godkjent
2. NKK
• 4 nye medlemmer i perioden 16.06.‐01.08.2013
• Høring – søknad om medlemsavtale, ny hundeklubb (se Kirstens uttalelse i
vedlegg).
Forslag fra Kirsten vedtatt med små endringer. Hege skriver en endelig versjon
og sender innen fristen.
• Forslag til kandidater , valg av medlemmer til NKKs hovedstyre (se e‐post fra
Iren datert 14.05.13).
Forslag til styremedlem: Anna Berntzen. Hege innhenter nødvendig informasjon
om kandidaten og sender inn forslag til NKK innen fristen.
3. Materiell/vedlikehold
• Vepsebol i klubbhytta? Kristen ser på det etter ferien.
• Søke kommunen om lys på Brekke? To stolper på øvre plan, langsida. Dette vil
forlenge høstsesongen på Brekke betraktelig.
Vedtak: setter i gang utredning om lys på Brekke. Kristen tar kontakt med Iris/
Anna som har arbeidet med tilsvarende prosjekt før – og med kommunen v/
Torbjørn Fuglestad.
4. Økonomi
• Momsrefusjon. Utsatt
• Tilgang til bankkonto. Utsatt.
5. Informasjon
6. Klubbaktiviteter.
• Sommeravslutningen: Godt oppmøte, grilling, utdeling av takkegaver. Hege
foreslår en fellesklasse, altså fellesstart, til neste år.
7. Stevner
• Agility: Satt opp arbeidsgruppe m. møte 19 aug. Sidsel og Hege har utarbeidet en
detaljert kjøreplan. Mangler banebyggere/ avløsere. Nyinnkjøpt agility – utstyr
på plass.
• Rally: arrangere stevne 2014? Godkjent som NKK aktivitet i år.
Vedtak: styret går inn for å arrangere stevne i 2014, gjerne i begynnelsen av mai.
Hege tar ansvar for dette.
8. Trening
• Agility
• Bruks
• Lydighet
• Rally
9. Kurs
• Agility
• Bruks
• Lydighet, en gruppe medlemmer fikk i sommer tillattelse til å benytte Brekke m.
utstyr til kurs i privat regi.
• Rally

Løpende saker/oppgaver.
1. Prosedyrebok

2. Leie av hall for vintertrening. Hege har ennå ikke fått svar fra Oslo Hundeskole, og
purrer.
Eventuelt.
1) Høring på NKKs fellesbestemmelser for prøvereglement
Vedtak: Kirsten skriver et forslag til høringen for fellesbestemmelser, Kristen leser
korrektur etter fullmakt fra styret og sender endelig versjon til sekretær – som
videresender til NKK, innen fristen
2) Treningskomitteens utarbeidelse av retningslinjer for kursvirksomhet.
Vedtak: Styret skal komme med noen konkrete spørsmål til treningskomitéen
vedrørende kursøkonomi og retningslinjer for kurs i OODK. Spørsmålene kommer til å
bli formulert på neste styremøte, 2. september, og oversendt treningskomitéen så snart
som mulig etter dette. Svarene fra treningskomitéen vil vektlegges i styrets endelige
vedtak.

