
Referat fra styremøte i OODK 

Møtenummer:  05/2018 
Dato:   04.06.2018 
Kl:   19.00 
Sted:   Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen) 
 

Tilstede: Kristen, Widar, Hege T, Unni, Heidi, Wenche, Tor Henning (19.30-20-00 invitert til 
byggesakdrøfting) 

Ikke tilstede: Beate 

 

Dagsorden: 

Sak 22/2018: Godkjenning av referat forrige møte (vedlagt) 

• Godkjent. 

Sak 23/2018: Innbygging av container 

• OODK har fått et tilbud på byggearbeidene på Brekke. 
• Styret har drøftet tilbudet og godtar dette.  
• Kristen og Widar følger opp videre. 

Sak 24/2018: Gjennomgang av materiell m.m. Vedlegg prosedyrer 

• Wenche går igjennom dropbox-området og rydder litt. 

Sak 25/2018: Sommerfest 

• Gjennomføres 28/06-2018. 

Sak 26/2018: Innendørs trening i Skar leir (jfr. sak 18/2018). Vedlegg 

• Styret ser nærmere på muligheten for å benytte eksisterende bygning. (se 
vedlegg til saken) 

Sak 27/2018: OODKs kioskrutiner. Vedlegg 

• Det finnes prislister og Vipps brukes til dette. Arrangementsansvarlig er 
ansvarlig for kioskdriften. 

Sak 28/2018: Søknader om agilitytrening uten nybegynnerkurs. 2 Vedlegg. 

• Godkjent 

 



Faste punkter: 

• Antall medlemmer 
o 246 

• Klubbaktiviteter  
• Økonomi: Unni har fått tilgang til klubbens bankkonti 
• Stevner 

o Spørsmål fra rally om klubben har noe de kan bruke som premier på 
klubbmesterskap, om det kanskje ligge igjen noen rester fra tidligere stevner i 
hytta? De vil gjerne minimum ha en premie til vinneren i hver klasse (helst til 
hele pallen  + en premie til dommerens favoritt. 

§ Det meste av rester gikk med ved forrige bruksstevne. Rally tilbys å 
bruke eventuelle vaser og glass som er til overs i hytta..  

• Trening/kurs 
• Materiell/vedlikehold 

o Innkjøp av lagringsbokser settes på vent inntil vi vet hvor mange som trengs 
o Lås på det nyeste toalettet er nå fikset. 
o Pumpa vil bli sett på. 
o Kodelås fungerer litt dårlig, må nok finne en ny løsning på sikt. 
o Agility har drøftet litt rundt sklisikre tunneler. Det er mye snakk om det, men 

det finnes ikke så mange gode alternativer ennå. Kristen har hørt litt med folk 
med lang erfaring, men det er ikke så mye man vet ennå. Det er kanskje litt 
sikrere. Hvis vi skal kjøpe nye tuneller må vi ha minst 6 stk for to ringer. 
Tunellene er dobbelt så tunge som de vanlige og det vil koste et betydelig 
beløp. Vi kan kanskje kjøpe inn noen, 2? og byttelåne med f.eks. Drøbak ved 
stevner. Styret synes det er greit om det kjøpes inn inntil 2 tunneler, evnt. leier 
inn for inntil 2-3000,-. 

• Annet 
o Klubblovene er videresendt Hovedstyret i NKK for godkjenning 
o Det må lages nye passord til alt av internett-tilganger/Wenche 
o Ekstern person ønsker å holde en firmafest for en kunde. (se vedlegg) 

§ Kristen hører med bymiljøetaten om hvordan de stiller seg til dette. 

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 14 august, hos Kristen. 


