Referat styremøte i OODK
Møtenummer: 7/2019
Dato: 21.08.2019
Kl: 18.00
Sted: Hytta på Brekke
Innkalt: Alle
Tilstede: Fra klokka 18: Unni, Widar, Tone, Astrid, Kristen, Linda, fra klokka: 19 Hege og
Anne.
Dagsorden:
Sak 53/2019: Godkjenning av referat. (Se vedlegg 1.)
• Godkjent
Sak 54/2019: Innkalling til ekstraordinært årsmøte NKK Region Oslo og Akershus. (Se
vedlegg 2 og 3.)
• Vi sender ingen. Astrid sender tilbakemelding om at vi ikke stiller med noen.
Sak 55/2019: Sak ang budsjett for stevner. (Se vedlegg 4.)
• Påminne stevnelederne om at budsjett skal lages? Trenger vi budsjett? Kan vi få til
sponsoravtale med noen? Avtale med Xtra på Brekke?
• Stevnebøker oppdateres så det blir lik ordlyd i alle grener.
Sak 56/2019: Stevnerapport bruks samt info fra Wenche K. (Se vedlegg 5 og 6.)
• OK. Widar tar kontakt med NBF ang stevnelederkurs.
• Vi må ha ny webmaster. Widar sjekker. Tone kontakter Wenche.
• Astrid sender tilbakemelding, takk for rapporten, og takk for beskjed.
Sak 57/2019: Innspill vedrørende avholdelse av NM Bruks 2021. (Se vedlegg 7.)
• Widar sender tilbakemelding, takker for tilbakemelding, vi sier nei til NM.
Sak 58/2019: Søknad om støtte til agilitymesterskap – beløp! (Se vedlegg 8.)
• Innvilget 2000,- i støtte.
Sak 59/2019: Søknad om støtte til rallymesterskap. (Se vedlegg 9.)
• Innvilget 2000,- i støtte.
Sak 60/2019: Personsaker i forb. med koordinator gruppeside.
• Dette er gjennomgått og ok.
Sak 61/2019: Personsak i forb. med/etterkant av RABL.
• Gjennomgått og ok.

Sak 62/2019: Spørsmål om medlemsmøte:
Tydeligere føringer på hva møtet evt skal omhandle, om styret skal arrangere. Marianne
føler litt mer på om det er ønske om et møte i lydighetsgruppa.
Hege og Marianne tar tak i klubbklær nå i løpet av høsten.
Administrator-tilgang: Tone får admin-rettigheter.
Sak 63/2019: Søknad om støtte til utstyr og trening i bruksgruppa.
Bruksgruppa søker om støtte til utstyr kr 3000,- og spør også om muligheten for fornyet
støtte til minikurs/trening med instruktør slik de fikk i vårsesongen.
• Styret innvilger 3000,- til utstyr bruks, og nye 6000,- til betalt trening. Når klubben
bruker ressurser på betalt trening for å sikre kompetanseheving i brukshundgruppa,
gjøres dette for å sikre at brukshundgruppa får kompetente treningsledere. Vi forventer
at disse kan delta på treningene litt kontinuerlig for å videreutvikle sin kunnskap, og at de
deretter kan ta på seg ansvar for senere treninger.
Faste punkter:
- Antall medlemmer
- Klubbaktiviteter
- Økonomi
* Unni har ordnet i forbindelse med kontaktperson Gjensidige. Usikker på hvilken
forsikringssum vi skal ligge på, Kristen sjekker opp dette.
- Stevner
* To ekstra toaletter bestilt til agilitystevnet: kr 5600,-. Service på de to vi har er bestilt, vil
komme på ca kr 2-3000,-. Alt vil skje fredag 30.august.
- Trening/kurs
* Nye kursbevis er lagt i skapet i klubbhytta.
* Vintertrening – Rimelig bra løsning forrige vinter. Per nå er dette dessverre ikke et
alternativ da den hallen nå er lagt ned. Vi var på Ellingsrud i to-tre år tidligere, underlaget er
noenlunde ok. Lørdag/søndag kl 18:30 er det som er aktuelt der. Ekeberg kunne vært et
alternativ, men det er vanskelig tilgang til hallen. Kristen tar kontakt med forskjellige
alternativer.
- Materiell
* Vannkanner mangler. Muligens tatt med for å fylles opp av noen? Kan uansett kjøpe flere
om nødvendig.

Kommende styremøter:
26.september klokka 18:00, hos Anne. Ekraveien 19, 0756 Oslo
21.oktober klokka 18:00, hos Kristen. Østhornveien 15 C, 0874 Oslo

