Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer: 4/2019
Dato: 08.04.2019
Kl: 19.00
Sted: Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen)
Tilstede: Unni, Widar, Tone, Ninni, Hege, Kristen, Anne, Astrid, Linda og Heidi

Dagsorden:
Sak 19/2019Godkjenning av referat styremøte 18.02.2019
• Godkjent.

Sak 20/2019 Søknad om ag-trening med ung hund. (vedlegg)
• To stykker søker om å få trene med hund under 12 måneder på organiserte treninger i
klubben. Begge er søknadene godkjent da førere er erfarne trenere som legger vekt på å
trene lite belastende øvelser. Søknad innvilget
Sak 21/2019 Revidering/høring av NKKs fellesbestemmelser -øvrige regelverk (vedlegg)
• Astrid og Kristen ser litt mer på dette. Forbudet for agility med døv hund er ikke et
fornuftig forbud. 5 klubber har sammen sendt inn innspill til NKK angående dette.
Sak 22/2019 Prosjekt på tur med hund, NKK (vedlegg) Ser litt sent at svarfrist på denne
henvendelsen har gått ut, men vil tro at det kan være mulig å henge seg med allikevel om det
er støtte for det hos gruppene. Heidi.
• Astrid og Kristen ser litt på dette. Litt usikkerhet rundt hva som egentlig kreves, og
hvordan mange hunder og mennesker man trenger. Kristen og Astrid tar ansvar for å
eventuelt lage et opplegg, og deretter ta kontakt med NKK for å høre om det er aktuelt å
være med selv om fristen er gått ut.
Sak 23/2019 Nøkkel og sikkerhetsordningen på Brekke (vedlegg)
• Bytting av kode en gang i året bør gjennomføres. Alle betalende medlemmer bør
kunne få koden ved å henvende seg til en treningsansvarlig, men det er kun
treningsansvarlig som skal dele ut koden. Nøkkel til bommen bør forbli i hytta. Vurdere å
bytte ut hengelåser om vi finner gode alternativer.
30 mennesker har nøkkel til hytta. Kristen følger opp dette og ser på hvem som bør ha
nøkkel videre.
Sak 24/2019 Ønske om å se på interessen for å starte smeller i klubben(vedlegg)
• Widar følger opp og sjekker interesse i klubben.
Sak 25/2019 Påskerally (vedlegg)
• Søknad om støtte til påskerally. Innvilget.
Sak 26/2019
•

Søknad om økonomisk støtte til trenings instruktør, bruks (vedlegg)

Det er lite aktivitet for tiden, medlemmer går over til andre klubber, grunnet manglende
aktivitet/kurs/instruktører. Styret mener at det er viktig å få dette til å bli en langsiktig type
trening som sikrer kontinuitet for hund og eier. Styret innvilger søknaden.

Sak 27/2019 Kandidater til valg i Fagkomiteen(NBF’s medlemsklubber kan foreslå kandidater til
Fagkomiteen. Se vedlegg. Svarfrist er 01.05.2019)
• Widar følger opp dette.
Sak 28/2019 Fordeling av ansvar og oppgaver i styret (vedlegg).

Faste punkter:
• Antall medlemmer:
• Klubbaktiviteter:
o Dugnad torsdag 25 april, kl. 18.
*rydde feltet – Nina K og Wenche H
*rydde og rengjøre hytta og toaletter – Tone
*rydde og rengjøre gammel container + henger og registrere materiell (liste over
materiell) – Beate
*rydde og rengjøre ny container registrere materiell - ?
*rydde og rengjøre rallykasse – Ny kasse skal kjøpes – Kristen og Linda
*brukskasse og bruksstige + materiell – Petter
*kantklipper + aggregater – Widar
*teltene – Marianne Aker
*boller, brus, kaffe – Astrid
*OODK-poeng – Unni
*grave grøft langs oppbevaringsbod – Tor Henning
Maling av bua settes opp på en senere dato når alt har tørket opp.
Widar har dobbeltbooket seg, så han drar opp på formiddagen 25.april, og får gjort en
del da.
•
•

•
•
•

Økonomi:
Trening/kurs:
o Minikurs i LP (vedlegg)
Spørsmål angående satser for instruktør. Ber Marianne sende inn honorarskjema.
Materiell/vedlikehold
Stevner
Annet:
o Hundens dag (vedlegg)
- Vi har besluttet å ikke delta på Hundens dag, da det arrangeres flere stevner
samme dag, svært få har anledning til å delta.
o Tilbakemelding fra årets brukshundkonferanse.
- Spor 1500 meter, ingen gjenstand i rundering. Det forsøkes å få til noe som heter
Nordic Style, som er det samme som Europamesterskapet. Finland, Sverige, Danmark og
Norge.
o

NKK arrangerer seminar om Brachychephalic Obstructive Airway Syndrome
(BOAS)
o Ting å fikse etter årsmøte (se sjekkliste)
- Sjekkliste årsmøtet – Send info til infoadresse NKK om ny leder.
- Nettside oppdatere styret. Webinnlogging info ligger i dropbox.
- Hendelser – går i kalenderen. Tone sender kursdatoer til Wenche.

- Oppdatere info i brønnøysundregisteret. Tone fikser dette, spør Wenche.
- Sende ut/publisere signert protokoll – fikses.
- Klubbadmin skal oppdateres – Fikses.

