
Referat fra styremøte i OODK 

Møtenummer:  07/2018 
Dato:   24.09.2018 
Kl:   18.00 (dugnad med rydding først, deretter styremøte) 
Sted:   Brekke, klubbhytta 
 

Tilstede: Hege T, Widar, Heidi, Unni, Kristen 

Ikke tilstede: Beate, Wenche 

 

Dagsorden: 

Sak 33/2018: Godkjenning av referat forrige møte (se styremøtemappe 20180924) 

• Godkjent 

Sak 34/2018: Klubben trenger å ha egne sklisikre tuneller når agilitystevner skal arrangeres. 

• Kristen har undersøkt og fått et tilbud. Vi betaler vanlig pris for tunnelene vi kjøper. 
Pris 2.999 for 3 m, 3.999 for 5 m, 4.999 for 6 m, i alt 12.000 kr. Men vi får gratis 3 
sandsekker (Jennybag) for 3 m tunnel, 5 for 5 m, 6 for 6 m, i alt 14. Vanlig pris for 
sekkene er 379 kr/stk. Se vedlegg for mer informasjon.  

• Vedtak: Styret vedtar å anskaffe som foreslått. 
 

Faste punkter: 

• Antall medlemmer: Klubbmedlem 255, totalt 273 
• Økonomi:  

o Kurs (de fleste) blir registrert via GoogleDisc og kursdeltakere registreres der 
§ Utsettes til neste møte 

• Stevner 
o Lydighetsstevne (vedlegg: 4 stk) 

§ NKK svarte på notatet fra Iris og sendte det videre til KG så de kan ta 
det med seg videre og snakke med troppen om hendelsene og evnt. 
ytringer i sosiale medier. 

§ Iris skriver i sin stevnerapport at det er litt uheldig å ha AG-stevne og 
LP-stevne samme helg, da riggingen til LP-stevnet kommer sent i gang. 
Datoer for neste år er imidlertid allerede søkt om, så evnt. endring må 
da gjøres i 2020. 

o Frist for å søke om prøver for 2019 er 31 oktober. 
§ Bruks ønsker: 8/6-2019, rally ønsker 21/9-2019. Heidi legger inn 

søknader. 



o Støtte til VM- og Nordisk agility mesterskap - deltakelse for Mina Mathisen, 
(vedlegg MinastøtteVM) 

§ Siden hun søker såpass kort tid etter nordisk mesterskap, men er styret 
at det er ok å støtte deltakelsen hennes der også, men gir tilbakemelding 
om at søknader om støtte skal komme i forkant av det som skal støttes. 

§ OODK støtter med 3000,- kr, 1500 for hvert mesterskap. 
• Trening/kurs 

o Rally ønsker å arrangere treningssamling i løpet av vinteren i f.eks. Drammen 
hundepark. Er det noen muligheter for økonomisk støtte? 

§ I henhold til retningslinjer for trening og kurs skal treninger være 
selvfinansierende, men det er bare å sette i gang med planlegging av 
treningssamling og evnt. leie av hall for vintertrening. 

o Marianne har snakket med Janne Grete Aspen, som tar over som 
lydighetsansvarlig etter jul. Marianne vil sørge for opplæring (vedlegg) 

o Innetrening agility senhøst 2018 (vedlegg) 
§ Godkjent. 

• Materiell/vedlikehold 
• Annet 

o Iris og Janna har fått en oppmerksomhet på henholdsvis 50 og 75-årsdagen. 
o Vi tilbakebetaler beløp for stevnepåmelding der påmeldt har veterinærattest på 

sykdom. 
o Rallylydighet ønsker å ha sin treningsgruppe som en åpen gruppe. Styret 

diskuterte muligheten for at rally kan ha sin gruppe som åpen, men starter med 
å sende en mail til alle gruppene for å høre hvordan de vil ha det. 

o Styret har hatt dugnad for å plassere utstyr best mulig nå som vi har fått opp 
den nye containeren. 

o Klubben har fått forespørsel om å leie ut Brekke til freestyle. Vi utsetter denne 
avgjørelsen til neste styremøte. Merknad: utgår da freestyle har funnet ut at de 
ikke skal arrangere stevne i Oslo neste år. 

o Kristen jobber med et innspill på at døve hunder bør kunne gå stevner. 
o Widar selger hengeren. Vi burde kunne få rundt 25 000 for den på f.eks. finn. 
o Styremøtet i november blir tirsdag 27, kl. 19. 

 

Neste styremøte torsdag 25 oktober, kl. 19. hos Kristen.  


