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Møtet hadde ingen dagsorden satt på forhånd. De tilstedeværende medlemmene hadde i all
hovedsak fire saker som ble ønsket diskutert, men pga møtets tidsbegrensning ble kun de to
første gjennomgått:
1. Rammevilkår av kurs i de ulike grenene og regnskapsføring av disse
2. Forklaring til responsen etter Ida Kulos åpne facebook-brev
3. Markedsføring av kurs for å få økt deltakelse
4. Ag påmelding i åpen klasse. Dersom disse legges ut på dogweb, vil NKK kreve sin del
av dette.

1. Rammevilkår for kurs
Styret skal vite om alle kurs som arrangeres i klubbens regi. Alle kurs går via styret og skal
dermed også inkluderes i regnskapet. Et brukshundkurs ble i 2013 i praksis holdt som privat
kurs og derfor holdt utenfor regnskapet. Det er enighet om at dette ikke skal forekomme
mer. Rammevilkårene for kurs i 2013 var ulike mellom de forskjellige grenene, men det er
allerede avklart at det i år skal være likt. Kurs – uansett gren – er både ønskelig å arrangere
og regnskapsføre.

2. Åpent medlemsbrev på facebook & miljøet i klubben
Det ble etterspurt svar på Iris B. Idland sine spørsmål til håndteringen av dette Ida Kulos
åpne brev på facebook. Disse svarene ligger allerede i dokumentarkivet på OODKs webside.
De to spørsmålene om styrets oppfatning av Idas åpne brev er fortsatt ikke besvart, fordi
styret mener brevet kun er et uttrykk for Idas egne opplevelser. Spørsmålet om metodikk for
revidering av retningslinjer for kurs og trening er heller ikke besvart, fordi styret først vil ta
stilling til metodikken når det blir aktuelt å sette i gang revideringen.
Det ble diskutert en del hvordan vi kan få til at både gamle og nye medlemmer i klubben
føler seg velkomne. Det er enighet om at både hunder og eiere som trener ag, bruks, rally
og lp er ønsket i klubben. Det er alles ansvar å inkludere alle. Et ”hei!” til de møter på trening
er vanlig høflighet. Treningene er treninger, ikke kurs hvor alt blir tilrettelagt og planlagt av
en instruktør, men dette utelukker likevel ikke at de som trener, samarbeider og hjelper
hverandre. Utover dette ble mer konkrete tiltak tatt opp:
- Det er ønskelig at styret utarbeider retningslinjer for webredaktørrollen og
publiseringspraksis for web/facebook.
- Det er ønskelig å opprette en egen lp-gruppe på facebook (tilsvarende den ag, rally
og bruks har), men klubben har foreløpig ingen treningsanvarlig for lp som kan styre
denne siden.
- Det ble fremmet et ønske om å utdanne flere NKK-instruktører i klubben.
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