Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer:6/2019
Dato:11.06.2019
Kl:19.00
Sted: Hytta på Brekke
Innkalt: Alle
Til stede: Unni, Widar, Kristen, Astrid, Hege, Tone, Anne, Linda.

Dagsorden:
Sak 41/2019: Godkjenning av referat 14.05.2019. (Se vedlegg)
- Godkjent
Sak 42/2019: Kundeutbytte Gjensidige – Svein Hveding får epost om dette. Bør det byttes
epostadresse hos Gjensidige? Kundeutbyttet i år er på 615 kr.
- Unni har kontakt med Gjensidige. Klubben vil henstille Gjensidige om å endre til kasserereposten.
Sak 43/2019: Marianne Aker etterspør regelverk for bekledning på trening – regler rundt
logoer fra andre klubber/forbund? (Se vedlegg)
Innspill: Ikke viktig hva man trener i.
Innspill: Viktig å ta hensyn til hva medlemmene i klubben mener.
Innspill: Formulere et forslag om dette og finne ut hvilken linje vi skal legge oss på.
- Astrid formulerer et forslag og legger ut på FB-gruppa så vi kan diskutere dette.
Sak 44/2019: Klubbklær - Skal dette bestilles opp? (Kristen: Marianne vil engasjere seg. Jeg
tar med gammel ‘kolleksjon’ som dere kan titte på)
- Forslag fra Marianne/Kristen: kontakte firmaet og høre hva de har. De kan lett trykke på
logo. Så deponere for en eller to av hver vare, publiserer at dette kan sees for eksempel i
hytta.
Hege tar kontakt med Marianne – vi ønsker profilering. Marianne tar kontakt med firmaet og
hører om mulighet for jakker, vester, bukser, tskjorter. Vi ønsker et forslag fra firmaet og så å
se hva de har. Evt mulighet for å høre med andre firmaer.
Sak 45/2019: NM Bruks 2020 - Hvor står klubben nå? Vet vi mer om muligheter for å
arrangere?
- 2020 er tatt. Vi kan eventuelt få ta 2021? Widar kunne tenke seg å høre med Sørmarka (LO
skolen). Der er badevann til hundene, masse
overnattingsopplegg, motorvarmingsopplegg som kan brukes til campingvogner m.m. Hvis
4 dommere : 2 grupper. Tenker en gruppe tar spor, en tar felt, den først ferdig drar og tar
lydighet på Brekke.
Eventuelt arrangere sammen med Stovner og dele på jobben, om de er interessert.

Det kan bli litt jobb for klubben alene eventuelt. Widar prater med Stovner og legger ut følere
i bruksgruppa OODK.
Sak 46/2019: Høring - NKKs strategier 2020-2022 (Se vedlegg)
Widar og Astrid utarbeider et forslag til høringssvar, legger ut dette på FB styregruppa.
Sak 47/2019: Nye resultatskjemaer NBF (Se vedlegg)
OK.
Sak 48/2019: Bemyndigede instruktører NKK (Se vedlegg)
Vi lager sak på instruktørgruppe på FB, og spør om medlemsnummer og bekreftelse på at de
er aktive. Sender deretter til NKK. (Widar hører på
Sak 49/2019: Revidering av NKKs fellesbestemmelser - Høring om øvrige regelverk (prøver)
Det er utsatt frist til 15.juni 2019. (Se vedlegg)
- Døve hunder bør tillates i prøvereglementet (eventuelt kun for rally). Astrid utarbeider
høringssvar og legger ut på styresiden.
Sak 50/2019: NKKs Disiplinærliste pr. 04.06.2019 er oversendt oss. Vi må ha passord for å
åpne filen, og dette fåes på forespørsel. Skal vi etterspørre passord?
- Etterspør dette ved behov.
Sak 51/2019: NKK Klubbinfo (Se vedlegg)
- Mulighet for å leie møtelokaler hos NKK kostnadsfritt.
Sak 52/2019: Behandling av utbetaling av honorar til kursledere, som ikke er selvstendig
næringsdrivende, utover grense på kr. 10.000,-. Treningsansvarlige må bli informert.
- Vi utbetaler et honorar til Petter, leder for Brukskurs. Og vi informerer treningsledere om
denne regelen.
Faste punkter:
• Antall medlemmer
• Klubbaktiviteter
• Økonomi
- Forrige styremøte ble det tatt opp noe om økt forsikringsbeløp. Hvem har tak i dette?
- Unni har sjekket opp. Hengeren er solgt og vi trenger ikke lenger forsikring på denne.
Unni sjekker hva forsikringssummen er og fjerner hengeren.
• Stevner
• Trening/kurs
• Materiell/vedlikehold
- Det trengs mer agilityutstyr. Vet vi hva, og hvor mye det vil koste?
-> Det trengs en god del mer. Det er stadig ideer om at det skal være andre ting enn før, og nye
regler krever nytt utstyr sikkerhetsmessig.
Tone og Annike tenker å sette opp en toårsplan for å få byttet ut en del utstyr over to budsjettår.
De lager liste til neste styremøte. Styret gir fullmakt til å handle nytt utstyr for
inntil 15.000,- før agilitystevnet.

- Nina ønsker at vi bestiller en service på gressklipperen, det er rundt 2 år
siden siden.

-Eventuelt:
- Hege lurer på: Pleier det å være budsjett på premier til stevner? Ingen har
helt oversikt over retningslinjer for dette. Hege sjekker klubb-/stevnehåndboka og tar
det opp videre.
- Kristin lurer på mulighet for gjenbruk av gamle pokaler. Astrid hører med bekjent
om hvor få tak i merkelapper til pokaler. (For gjenbruk.)
Neste møte: 21. august 2019, klokken 19:00, i klubbhytta.

