Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer:5/2019
Dato:14.05.2019
Kl:19:00
Sted:Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen)
Innkalt: Alle
Tilstede: Widar, Kristen, Tone, Linda, Hege, Unni, Anne, Astrid

Dagsorden:
Sak 29/2019: Godkjenning av referat styremøte 08.04.2019 (vedlegg)
Referat godkjent med 2 rettelser. (Sak 24: treningsleder -> treningsansvarlig, lagt til “søknad
innvilget” under sak 23)
Sak 30/2019: NKKU ønsker å arrangere Junior NM på Brekke 14-15/09-19. (vedlegg)
Styret ser ikke at dette skal komme i konflikt med noe annet. Innvilger derfor dette. Astrid
følger opp kontakt mot NKKU.
Sak 31/2019: NBF søker arrangør av Brukshund NM 2020. (vedlegg)
Krevende å skaffe terreng. En mulighet er å alliere seg med noen som har terreng, eller søke
Oslo Kommune om å bruke arealer i Maridalen/Bysetermåsan. Widar sjekker med Stovner
Hundeklubb om de evt er interessert i å være medarrangører, sjekker stevnehåndbok, hva som
kreves for å arrangere m.m., tas opp på neste styremøte.
Sak 32/2019: Revidering av agilityregelverk. (vedlegg)
Oversendes agilitygruppa for vurdering.
Sak 33/2019: Utdanning - beskriverkurs MH 2019 (vedlegg)
Vi deler linken fra NKK’s sider på treningssidene. Astrid oversender linken til Tone.
Sak 34/2019: Søknad om dispensasjon fra lagregel Tine Færøyvik. (vedlegg)
Styret innvilger dispensasjon for ett år til å trene med OODK, og samtidig starte lag for en
annen klubb, siden det for tiden ikke er nok hunder til å starte lag i agility klasse liten. Astrid
gir tilbakemelding om dette.
Sak 35/2019: Spørsmål om medlemskap og start i agility lag med en hund i annen klubb, og
fortsatt lag med en annen hund hos oss, fra Mina Mathilde Engh Mathisen. (vedlegg)
Siden vedkommende ikke trener hos oss for tiden faller dette ikke under regelverket for lag.
Besvares av Astrid.
Sak 36/2019: NKKU søker om å leie arealer av OODK til kurs i rallylydighet 12-13/10 2019
(vedlegg)
Dersom det er utendørs arealer NKKU søker, sier vi ja. Innendørs lokaler for trening har vi
ikke, men om de ønsker lokaler for teori går det an å høre med Maridalen skole eller
Maridalen Velhus. Astrid følger opp.
Sak 37/2019: Åpningstider bom, skal vi søke om endring av dette?
Inntil videre vil styret ikke søke om noen endring.

Sak 38/2019: Hundeluftejorder i Bydel Nordre Aker, info og oppfølging. (vedlegg)
Brekke er nå definitivt ute av prosessen.
Sak 39/2019: Opprette årshjul for klubbens aktiviteter og frister for søknader.
Astrid tar kontakt med Heidi for informasjon om aktiviteter og frister.
Sak 40/2019: Forespørsel om filming på Brekke, leie av areale. (vedlegg)
Hvis dette er på dagtid er det ikke vår avgjørelse, kontakt Bymiljøetaten. Er det på kveld er
det trening (ag & lp).
Faste punkter:
• Antall medlemmer
• Klubbaktiviteter
• Økonomi
• Stevner
• Trening/kurs
• Materiell/vedlikehold bl.a.: (Kristen) Ny låskode, og hvilke nøkler bør inndras. Se
Vedlegg
- Koden skiftes 18.mai. Treningsansvarlige gir koden til de som forespør.
• Eventuelt
- Spørsmål om å få ha ett LP hopphinder i hytta for å slippe å gå i både hytte og container.
Styret ser ikke at dette skal være nødvendig, da alle grupper må i både hytte og container
for å finne utstyr. Vi bemerker også at bur ikke skal oppbevares i hytta. Astrid gir
tilbakemelding om dette.
- Kursbevis: Kan lage våre egne for egne kurs. Ved kurs der vi har støtte fra
Studieforbundet kan det skrives ut fra Studieforbundet natur- og miljø. Vi tenker da å
trykke opp et godt antall for å ha i hytta.
Neste styremøte 12.06.2019 - i hytta.

