Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer:2/2020
Dato:13.02.2020
Klokken:18:00
Sted: Østhornveien 15 (hos Kristen)
Til stede: Tone, Unni, Anne, Kristen, Hege

Dagsorden:
Sak 10/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
• Styrets vedtak: Innkalling godkjennes. Det legges til en ekstrasak under Sak 14/2020.
Dagsorden for møtet godkjennes med denne endringen.
Sak 11/2020: Saker vedtatt på styrets facebookside siden forrige styremøte.
• Vedtak: Styret har meldt Christin Grabo som delegat for OODK til NBFs
Forbundsting 23. februar 2020. Widar Bratlie og Christin Grabo deltar på
Brukshundkonferansen 22. februar.
Sak 98/2019: Årsmøte OODK 2020. Forberedelser
Styret gikk gjennom status for arbeidet med forberedelser til årsmøtet 18. mars 2020.
• Dato og frister er bekjentgjort
• Valgkomiteens arbeid: Kandidater til de fleste vervene, men det mangler kandidater til
jobben som kasserer og revisor.
• Arbeidet med Årsberetning:
o Innkalling og dagsorden, forslag foreligger.
▪ Møtets varighet kl. 1800-2000. Dørene åpnes 1730.
▪ Valg av sekretær bør gjøres for 1 år. Tone kontakter valgkomiteen
o Styrets årsberetning, forslag foreligger.
▪ Teksten justeres, blant annet ta inn: «Tre medlemmer har fullført NBFs
stevnelederkurs februar 2020 ...». Det må inn en setning om
at «…styret takker alle som har gjort en innsats for klubben...».
o Kasserers årsberetning, forslag foreligger. Unni retter opp.
o Andre rapporter, forslag foreligger. Tone sjekker innhold og justerer.
• Forslag og saker til behandling på årsmøtet:
o Kontingent 2021. Det må lages et eget vedlegg som viser kontingenten og andel
til NKK. Hege lager vedlegget
o Ingen andre forslag og saker til behandling.
• Regnskap og revisjon 2019
o Regnskap 2019. Unni ferdigstiller.
o Revisors rapport foreligger ennå ikke. Unni følger opp.
o Budsjett 2020, forslag og forslag om justeringer. Unni justerer budsjettet i tråd
med styrets diskusjon.
• Medlemslister og adresser: Status. Anne tar ut liste fra NKK tett opp not Årsmøtet

•

Utsending av dokumenter. Tone lager et samlet dokument kommende uke. Legges i
Dropbox. Styrets medlemmer kommenterer og leser korrektur.
• Servering på årsmøtet. Kaffe (vannkoker og pulverkaffe, pappkrus), mineralvann og
noe søtt. Om lag 20-25 deltakere. Anne ordner dette.
• Årets hund: Det skal kåres «Årets hund» innenfor hver av de fire grenene. Kristen
forbereder saken. Vinnerne skal ha gavekort. Unni ordner gavekort.
• Fratrådte treningsledere og styremedlemmer etc. får gavekort. Unni ordner gavekort.
•

Styrets vedtak: Forberedelsene til årsmøtet gjøres i tråd med listen ovenfor.

Sak 12/2020: Rutiner for melding av OODKs prøver, stevner etc. til NKK og NBF
Et av styremedlemmene har som oppgave å følge opp klubbens stevner og prøver.
Dette framgår av klubbhåndboken. Oppgaven omfatter bl a søknader og innmelding av
stevner og prøver, og rapportering fra prøver og stevner. Det er viktig at dette gjøres i tett
samarbeid med treningsansvarlige og stevneledere innenfor de ulike grenene– i god tid før
stevnene skal avholdes.
-Styrets vedtak: Teksten i klubbhåndboken og i stevnehåndbøkene gjennomgås for å
tydeliggjøre dette.
Sak 13/2020: Oppdatering av OODKs klubbhåndbok
Etter initiativ fra Kristen er det laget et forslag til oppdatering av klubbhåndboken. En del
faktaopplysninger er oppdatert. Det er gjort språklige og redaksjonelle justeringer. Styret
sluttet seg til oppdateringen og kom med noen tilføyelser. Hege ferdigstiller den reviderte
versjonen i Dropbox. Tone legger den ut på hjemmesiden.
-Styrets vedtak: Klubbhåndboken oppdateres i tråd med styrets diskusjon (Versjon 1.2). Den
nye klubbhåndboken publiseres på hjemmesiden.
Sak 14/2020: Mottatte brev som skal besvares:
(a) Fra NKKU ang. låne Brekke til kurs i agility og rally, og tilbud om samarbeid med
OODK
Styrets vedtak: Arrangement i mars (rally) er ikke aktuelt. Gresset må spares.
Arrangement i april (agility) kan være aktuelt. Tone følger opp og vurderer om dette kan
være et godt tilbud til OODKs medlemmer.
(b) Fra NKK ang. interesse fra OODK for instruktørkurs i ettersøk videregående
Styrets vedtak: Ikke aktuelt for OODK.
(c) Fra medlem Ingunn Wermedal ang oppdrag som hjelpeinstruktør på kurs i regi av OODK
fram til juni 2020 (20 timer, krav til eksamen i instruktørkurs trinn I)
Styrets vedtak: Styret kontakter Marianne A (lydighet) og Maria Aa (rally) og
informerer om at styret ønsker å gi Ingunn W mulighet til å være hjelpinstruktør på kurs i regi
av OODK. Tone følger opp saken.
(d) NBF konferanse og forbundsting.
Styrets vedtak: OODK dekker utgifter til lunsj, overnatting og drikke til maten samt
kjøregodgjøring for Christin Grabo og Widar Bratlie. Hege kontakter Christin og Widar.
(e) Tone redigerer dokumentet på hjemmesiden som dreier seg om reiseutgifter/
kjøregodtgjøring. Det skal være et felt for utfylling av «reisens formål».
Faste orienteringspunkter:
• Antall medlemmer
• Klubbaktiviteter
• Økonomi

•
•
•
•

Stevner
Trening/kurs
Materiell/vedlikehold
o Kristen har modifisert en god del av de hvite hinderne. Det blir bra.
Eventuelt

