Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer 4/2017
Dato:
23.03.2017
Kl:
19
.00
Sted:
Østhornveien 15c , 0874 Oslo (Hos Kristen)
Frafall: Wenche og Carol

Dagsorden:
Sak 11/2017: Godkjenning av referat forrige møte (vedlagt)
o Som nytt styre antar vi at det er riktig.
Sak 12/2017: Fordeling av arbeidsoppgaver nytt styre / arbeidsform i styret
o Kursadministrasjon -> Beate
o Kurs og trening -> Beate og Wenche
o Klubbaktiviteter, prøver ->Svein
Sak 13/2017: Sette dato for dugnad
o
o

Torsdag 20 april. kl.18.30. Kristen legger ut på facebook + påminnelse noen dager før.
Catering->Bente kjøper boller.

Sak 14/2017: Sommeravslutning?
o

Ja. Samme form som i fjor. Tentativt 25 juni? Bestemmer oss neste styremøte. Mer om
innhold neste styremøte

Sak 15/2017: Datoer for styremøter utover våren
o
o

mandag 24 april
onsdag 24 mai
o tirsdag 20 juni

Sak 16/2017: Støtte til faglig påfyll
o Instruktører på lydighet ønsker støtte til helg med Monica Wikstrøm som tar 12000,o Styret vil gjerne støtte. Praksis har vært å støtte 50 %. Vi støtter 1000,- per deltaker
forutsatt 6 deltakere i dette tilfellet, som et utgangspunkt.
o Styret ser nærmere på en norm for støtte, med forskjellig utgangspunkt f.eks. Få
deltagere/lenge siden støtte/billig opplegg, neste styremøte.
Sak 17/2017: Facebook
o Kun klubbens medlemmer som skal være i facebook-gruppene.
o Klubbsiden i facebook og websidene er åpne for alle.

o Svein sjekker hvem som er admin på Facebook-siden til klubben. Admin-konto bør
benyttes når man oppretter arrangementer i klubbens regi.
Faste punkter:



Antall medlemmer:
o 211
Klubbaktiviteter:
o Sommerfest for alle.
o Kjører ikke felles klubbmesterskap. Hver enkelt gren får finne ut når det passer å ha
det.







Økonomi:
o Grei økonomi. Litt investeringer i fjor. Nok penger på brukskonto til å kjøpe
Honda-aggregatene.
Stevner:
o Rally, stevne i oktober.
Trening/kurs:
o Alle kurs i boks, instruktører booka
Materiell/vedlikehold:
o Det koster 10000 kroner å søke om mer plass på Brekke for utstyr. Vi trenger å
søke uansett. Vi får lobb’e litt og undersøke litt på forhånd, f.eks. høre med
skiforeningen hvordan de gjør slikt.
o

o
o
o

Gjør ikke om det tidligere vedtaket som var å kjøpe 2 Honda-aggregater. Vi kjøper
ikke Kipor. Vi kjøper 2 Honda-aggregater i tilbudsperioden. Det kommer på 30 000.>
Kristen kontakter grønvoll.
Den gamle agilitystigen trenger oppdatering. Vi ser litt på det utover i sesongen.
Rally har fått nye skiltholdere. De gamle gis bort til medlemmer.
Rally burde hatt ordentlig kasse til utstyret. Vi ser på det på dugnaden.

