
Styremøtet for OODK den 30 mai, hos Hege.   
 
Faste poster 

1. Referat fra styremøte, den 300413: Godkjent   
2. NKK 

• 6 nye medlemmer fra 25.04.2013 – 27.05.2013 
• Høring – revidering av fellesbestemmelsene for prøver.  

Styret har ingen synspunkt. 
• Frist for saker og valg i forbindelse med NKKs 52 ordinære 

representasjonskapsmøte 09.11.13 
• Høring – utredning av antall utstillinger/ “stort cert”.  

Styret har ingen synspunkt.  
3. Materiell/vedlikehold  

• Kontaktperson for Christina Kosinski til samlingen på Brekke den 29/30 juni? 
Hvis Mina ikke kan, så stiller Hanne Marit. 

• Junior NM den 1. Sept: Kontaktperson? 
• Vasking av hytta i juni: Tor/Gunnar/Kristen 
• Maling av container: Kristen + Siv. 
• WC: Behov for tømming etter LP- stevnet: Kristen snakker m/ Gunnar.  

Oppgradering av WC til en nyere versjon? Undersøke hva leie av dagens WC 
koster. 

• Spørre Janna om hun fremdeles vil ha nøkkel.  
• Iris kjøper inn nytt avstandskommandoskilt.  
• Hege bestiller merker til LP kl.3.  

4. Økonomi 
• Bedriftsavtale m/ banken: Diverse papirer må signeres av Hege og Hanne 

Marit før avtalen aktiveres.  
• Regnskap: Gruppering av postene m/henblikk på det økonomiske resultatet 

av de ulike aktivitetene. 
• Utlegg vedrørende vedlikehold: Når arbeid er avtalt med styret så er det 

selvfølgelig at klubben dekker utgiftene.   
• OODK- poeng kan opptjenes ved arbeid for klubben også utenom dugnaden 

og andre arrangementer, når arbeidet er avtalt med styret.   
5. Informasjon 

• Legge inn hvem som har signaturrett i Brønnøysundregisteret.  
• FB- siden har nå over 200 ”likes”☺ 
• Annonse om sommeravslutning legges ut på nettet.  

6. Klubbaktiviteter. 
• Sommeravslutning: 

Program: 1) Hundesprinten: stoler for publikum stilles opp langs bane. 2) Mat 
(stolene flyttes til bordene) 3) Takkegaver.  
Ansvar: Ida har ansvaret for hundesprinten. Siv baker og står for innkjøp av 
pølser + tilbehør. Hanne Marit (+hjelpere) steker vafler.  

• Klubbmesterskapet:  
Ansvar for AG- delen: Venke, som rekrutterer de hun mener bør læres opp. 
Ansvar for LP- ringen: Hege 
Ansvar for påmelding: Siv+ Iren. Siv kontakter Blomberg for oppretting av 
mesterskapet i DogArra.     
Ansvar for maten: Hanne Marit + hjelpere, setter frem maten. 
Når personer er påmeldt både i AG og LP, så går de i AG- ringen først. 
 



Premier: Rekkefølge av utdeling: 1) Fjorårets klubbmestere. 2) Alle som har 
vært med får ”plukkepremier” 3) Årets klubbmestere.  
Når det gjelder premiering av klubbmestere, så gjør styret oppmerksom på at 
fjorårets premieringspraksis gjelder for klubbmestere anno 2012. 

7. Stevner 
• Lydighet 

41 påmeldte; flest i de høyeste klassene. Hege Sundbarm stilte, på sparket, 
som ringsekretær i kl. 3. Neste år; ringsekretær både i Elite og kl. 3.  

• NM:  
Alt er ”i boks” for gjennomføringen. 

• Agility:  
Hege kaller inn til et møte for å avklare diverse ansvarsområder/oppgaver.  
Utstyr, deriblant lydanlegg og tidtagerutstyr, i orden. 

8. Trening 
• Åpning/ lukking av bom v/ trening? Klubben disponerer kun to nøkler fra 

kommunen. Hege åpner når hun er til stede. Hege kan spørre Nina om hun 
ellers vil påta seg ansvar for å åpne/ lukke bom på onsdager – forutsatt at det 
er behov. Må i så fall komme frem til en måte å informere Nina på.   

9. Kurs 
• Lydighet   

Instruktørkurset m/ Maren Teien 3 mandager.     
  Helgekurs i konkurranselydighet, ikke avklart.   

 
Løpende saker/oppgaver.  

1. Prosedyrebok: Hege oppdaterer stevnehåndbok. Kristen har lagt inn prosedyre for 
dugnaden.   

2. Leie av hall for vintertrening: Hege har vært i korrespondanse med Oslo 
Hundeskole. Skolen undersøker om terrierklubben fremdeles er interessert i å leie, og 
gir tilbakemelding.    

 
 

 
 
ESTE STYREMØTE: Den 20.juni, kl 17.00 på Brekke, før sommeravslutningen.  N

 


