Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer:10/2019
Dato: 21.11.2019
Klokken: 18:00
Sted: Østhornveien 15 C (Hos Kristen)
Innkalt: Alle
Til stede: Widar (møteleder), Kristen, Unni, Tone og Hege (referent)

Referat:
Sak 89/2019: Godkjenning av referat fra styremøtet 21. oktober 2019.
• Vedtak: Referatet godkjennes. Referatet legges ut på hjemmesiden.
• Til sak 80/2019 bemerkes at det er stor interesse for innetrening Rally på
Bjerke Travbane. Det er inngått en liknende avtale for LP og Bruks for torsdager. Dette er
også publisert. Tone følger opp avtalen med Bjerke.
• Til sak 86 /2019 bemerkes at Widar lagrer drikkevarer som sto i hytta på Brekke.
•

Sak 90/2019: Saker vedtatt på styrets facebookside siden forrige styremøte.
• Ingen vedtak på styrets facebookside siden forrige styremøte.
Sak 91/2019: Skal OODK arrangere førstehjelpskurs for hunder?
Et medlem har ytret ønske om kurs i førstehjelp for hunder. Er dette noe OODK kan
organisere eller legge til rette for? Styret ser positivt på saken og vil vurdere muligheten for å
gi medlemmene et tilbud, for eksempel i form av et foredrag av fagperson på medlemsmøte
eller årsmøte. Hege sjekker opp.
• Vedtak: Styret ser på mulighetene for å gi medlemmene tilbud om kurs i førstehjelp
for hunder.
Sak 92/2019: Er det ønskelig å leie inn regnskapsfører som støtte for OODKs kasserer?
Kasserervervet i OODK er krevende. Unni, som er kasserer, ber styret vurdere om det kan
leies inn tjenester fra en regnskapsfører som kan avlaste klubbens kasserer. Styret ser positivt
på forslaget. En slik avlastning er særlig aktuelt dersom kasserer ikke har erfaring fra
regnskapsarbeid. Unni og Kristen innhenter informasjon om alternative løsninger som
grunnlag for ny vurdering på neste styremøte..
• Vedtak: Saken følges opp på neste styremøte.
Sak 93/2019: Invitasjon til stevnelederkurs fra NBF.
Norsk brukshundsports forbund inviterer til stevnelederkurs 8-9. februar 2020 på
Gardermoen. Kurset er gratis (inkludert måltider). Påmeldingsfrist 1. januar 2020. OODK
har oppfordret medlemmer til å delta på kurset. Det er kommet spørsmål om OODK dekker
kostnader i forbindelse med kurset (reise, opphold).

•

Vedtak: OODK-medlemmer som fullfører kurset, får 500 OODK-poeng. Klubben
dekker ikke kostnader til reise og opphold utover dette.
Sak 94/2019: OODK kan fremme forslag til NBFs forbundsting. Styreverv på valg.
Norsk brukshundsports forbund skal ha Forbundsting i 2020. Styret er på valg. Forslag om
kandidater til disse vervene kan sendes valgkomiteen, frist 1. desember 2019.
• Vedtak: OODK ønsker ikke å fremme forslag. Invitasjonen tas til etterretning.
Sak 95/2019: Hvilke prinsipper følger OODK når medlemmer skal belønnes for sin
innsats?
OODKs klubbhåndbok angir regler for tildeling av OODK-poeng. Styret ønsker å diskutere
disse reglene, både når det gjelder for hvilke typer oppgaver som kvalifiserer for poeng og
hvor mange poeng som gis for ulike typer aktivitet (poeng for hele og halve dager og for
innsats av kortere varighet). Konklusjonen kan bli at teksten må revideres. Widar forbereder
saken for diskusjon på neste styremøte.
• Vedtak: Saken følges opp på neste styremøte.
Faste orienteringspunkter:
• Antall medlemmer. Sjekkes til neste møte (Tone).
• Klubbaktiviteter
o Årsmøte mars 2020, aktuelle datoer er 18. og 25. mars (kl. 1800-2200). Hege
kontakter Maridalen skole ang lokale. Forberedelser til årsmøtet blir viktig sak på
styremøtet i desember.
o Adventsfrokost, god oppslutning i 2018. Det tas sikte på å arrangere
adventsfrokost 1. og 15. desember 2019 på Hønefoten P-plass. Widar
og Nantika Lunde tar ansvar. Kristen og Tone annonserer på FB og Web.
• Økonomi
o Ikke noe spesifikt å melde.
• Stevner
o Stevner og prøver som er registrert hos NKK 2020 og 2021. Anne holder i
dette.
• Trening/kurs. Innetrening vinteren 2019/2020.
o Agility. Ellingsrud Ridehall, søndag kl. 1830.
o LP (og bruks). Bjerke travbane torsdag kl. 1800.
o Rally. Bjerke travbane mandag kl. 1800.
o Avtale med Bjerke travbane/ Norsk Rikstoto og OODK. Styret er innstilt på å
inngå kontrakt for hele 2020. Avventer tilbakemelding fra gruppene. Følges opp av
Tone.
• Materiell/vedlikehold
o Det er ryddet i containere og i hytta.
o Unni gis fullmakt til å kjøpe inn ny skriver for OODK (disponeres av kasserer)
o Widar sjekker om klubbens PC fungerer (disponeres av nestleder)
o Doene på Brekke er dekket til med presenning. Taket på den ene doen lekker
o Behov for ny vannkanne på den ene doen.
o Kuriosa: OODK har tidligere disponert en hytte ved Skraperudtjern (Oslo
kommune)
• Eventuelt
o Ingen saker

