Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer: 9/2019
Dato: 21.10.2019
Kl: 18:00
Sted: Østhornveien 15 C (Hos Kristen)
Innkalt: Alle
Til stede: Widar (møteleder), Tone, Anne, Kristen, Hege (referent)

Referat:
Sak 78/2019: Godkjenning av referat fra styremøtet 26. september 2019.
• Vedtak: Maling av container-hytta må utsettes til våren 2020. Referatet godkjennes.
Referatet legges ut på hjemmesiden (Tone).
Sak 79/2019: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte:
o
Midlertidig endring av ansvarsområder i styret fra 8/10-2019:
o
Hege Torp tar ansvar for innkalling til og referat fra styremøter.
o
Tone Løkstad tar ansvar for å lese gjennom og besvare e-post.
o
NKKU låner Brekke 2.-3. november – bekreftet i mail 8/10-2019
o
LP-gruppa får kjøpe apporter for kr 2100 + porto. Marianne Aker har fått
tilbakemelding 8/10-2019
o Rallystevne 6/9-2020 og Bruksstevne NBF rundering kl. C og D 13/6-2020 er
meldt inn i arraweb av Anne
•

Vedtak: Vedtakene tas til etterretning. Vedtakene siteres i referatet fra møtet 21.
oktober 2019

Sak 80/2019: Innetrening for rally på Bjerke. Se vedleggene 3A og 3B
• Vedtak: OODK ønsker i første omgang å inngå kontrakt for november og desember
2019. Deretter tas det stilling til om vi inngår kontrakt for hele året 2020 - på de vilkår
gjengitt i forslag til kontrakt. Kristen kontakter Maria Aamelfot og Bjerke Travbane
AS.
Sak 81/2019: Forsikringsavtale og anslag på våre verdier. Se vedlegg 4
• Vedtak: Styret gir Widar, Unni og Kristen fullmakt til å godkjenne en ny
forsikringsavtale med Gjensidige basert på notat og styrets diskusjon.
Sak 82/2019: Henvendelse fra NKK ang NKKs Brukerforum IT (BIT). Se vedlegg 5
NKK har mottatt sju forslag til kandidater som skal representere de lokale hundeklubbene i
BIT. Agilitymiljøet i OODK ønsker at OODK stemmer for kandidaten Helge Rene Urholm.
• Vedtak: Styret svarer NKK, og fremmer Urholms kandidatur (Tone).

Sak 83/2019: Henvendelse fra NKK ang høring om regler for blodspor og viltsporchampionat.
Se vedleggene 6A, 6B og 6C.
• Vedtak: OODK avstår fra å sende høringsuttalelse.
Sak 84/2019: Henvendelse fra NKK ang revidering av fellesbestemmelser. Se vedlegg 7
• Vedtak: I sitt svar til NKK vil OODK anbefale at det ikke tas inn bestemmelser om at
prøveleder skal ha dommerautorisasjon (jfr. punkt 3.4 i forslag til nytt kapittel om
instruks for prøveleder) (Tone).
Sak 85/2019: OODKs medlemsliste. Listen ligger som en excel-fil
i Dropbox (01 Adm /adresselister). Den er per i dag sortert alfabetisk på navn.
• Vedtak: Saken trekkes fra dagsorden.
Sak 86/2019: Det bør ryddes i containerne (særlig i den med kodelås). Det bør ryddes i hytta.
(forslag fra Kristen)
• Vedtak: Styret tar ansvar for å rydde. Kristen organiserer rydding i kodelåscontainer.
Hege lagrer premier hjemme til neste år. Linda lagrer mat og drikke som kan fryse.
Vann tømmes ut. Widar, kristen og Hege møtes 29. oktober kl. 1300.
Sak 87/2019: Invitasjon fra NKK om å arrangere uttaksstevne for Agility 2020. Se vedlegg 8.
• Vedtak: Ikke aktuelt. Tas til etterretning.
Sak 88/2019: Invitasjon fra NBF om å sende inn forslag til lovendringer. Se vedlegg 9.
• Vedtak: Ikke aktuelt. Tas til etterretning.
Faste orienteringspunkter:
• Antall medlemmer
• Klubbaktiviteter
• Økonomi
• Stevner
• Trening/kurs
o Påmelding til innetrening for Agility vinter 2019-2020 er lagt ut.
• Materiell/vedlikehold
• Eventuelt
o Neste styremøter: torsdag 21. november kl. 1800 (hos Kristen), tirsdag 17.
desember (hos Widar)

