Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Tilstede:

1/2019
09.01.2019
19.00
Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen)

Wenche, Widar, Kristen, Hege, Heidi

Dagsorden:
Sak 1/2019
•
Sak 2/2019
•

•
•

Godkjenning av referat styremøte 27.11.2018 (vedlegg)
godkjent
Møte med instruktører og treningsledere vinter 2019 (vedlegg)
Fint utkast til invitasjon, Hege klargjør den.
o Hege legger ut på facebook, Heidi sender mail til gruppene.
o Wenche og Vidar fikser liste over hvem som skal inviteres.
o Hege fikser lokale på Maridalen skole eller et annet sted.
o Styret ønsker påmelding pga. matservering
Vi setter dato til 4/3 kl.18.30
Bestiller pizza og brus(glass)
o Wenche fikser

Sak 3/2019 (3a) Forberede årsmøtet 21. mars 2019 (vedlegg). (3b) Arbeid med
årsberetningen 2018 (se vedl Tobidragtilårsberetn) (Kristen)
•
Sak 4/2019
•

Sak 5/2019
•

Vi jobber videre med årsberetningen.
Rally ønsker godkjenning av kurs på mandager (vedlegg)
Styret godkjenner opplegg for kurs, men forutsetter at det søkes
studieforbundet om støtte. Pris settes da til 550,- 800 for ikke-medlemmer.
Mulighet for å åpne for utvidet mulighet til benkeforslag på årsmøte (vedlegg)
Vi har allerede revidert og fått godkjent lovene.

Sak 6/2019 Forespørsel om bruk av Brekke til kurs på likt og fordeling av helger til kurstid
for gruppene (vedlegg)
•

Agility vil helst ha nybegynnerkurs første helgen i mai og ikke dele tid den
helgen. Etter diskusjon på styremøtet og så en ny runde om dette i
facebookgruppa for Styret og treningsansvarlige kan ikke styret se at det ikke
skal la seg gjøre å dele området med andre kurs så lenge man tar hensyn til
hverandre og har god avstand. Brekke-området er såpass stort at det må være
mulig å kjøre iallfall 2 samtidige kurs på området.

Sak 7/2019

Utkast sluttrapport Prosjekt inneplass Brekke (Vedlegg)-

•

arkiveres

Faste punkter:
•
•
•
•
•

•

•
•

Antall medlemmer:
Klubbaktiviteter:
Økonomi:
Stevner
o Det er lagt inn søknad for LP-stevne 10 mai, 2020.
Trening/kurs
o T.O. referat fra rally treningsledere møte(vedlegg).
Materiell/vedlikehold
o Rally ønsker to korte tuneller til stevne(vedlegg)
▪ Det har vi.
Materiell/vedlikehold
Annet:

Neste styremøter: mandag 18 februar, 2019, kl. 19, hos Kristen.
11 mars, 2019, kl. 19, hos Kristen

