Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer:4/2020
Dato:14.04.2020
Klokken: 18:00
Sted: Elektronisk møte på «Teams»
Til stede: Tone, Kristen, Anne og Hege

Dagsorden:
Sak 25/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak 29 behandles før sak 28.Tre-fire saker prioriteres, øvrige saker tas på neste
styremøte. Neste styremøte avholdes søndag 19. april kl. 1900, på «Teams».
• Styrets vedtak: Innkalling godkjennes. Dagsorden justeres.
Sak 26/2020: Saker vedtatt på styrets facebookside siden forrige styremøte.
• Årsmøtet 2020 i OODK - utsatt pga koronavirus (kunngjort 12. mars)
• Lydighet kan kjøpe inn nytt åpent hoppehinder og utstyrskasse
• All organisert trening innstilles inntil videre (kunngjort 14. mars). Basert på nasjonale
retningslinjer for smitteverntiltak og råd fra NKK. Brekke er stengt for trening.
• Brekke er åpnet for trening i grupper på inntil fem personer, men det er ikke lov å
bruke klubbens utstyr (kunngjort 5. april). Nye, nasjonale retningslinjer skal følges.
• LP-stevnet planlagt 10. mai, er utsatt
• Bruksstevnet planlagt 13. juni, er utsatt
Treningsansvarlig i Bruks har i samråd med instruktørene besluttet:
• Runderingskurs planlagt 25-26 april, er avlyst
• Sporkurs planlagt 17-19 april, er avlyst
Sak 27/2020: Ny konstituering av styret
Som følge av smitteverntiltak var det ikke mulig å gjennomføre det planlagte årsmøtet i mars
2020. Det er derfor (blant annet) ikke valgt et nytt styre. I tråd med råd fra NKK har det
sittende styret forlenget sin funksjonstid inntil videre.
9. april meddelte styrets leder Widar Bratlie at han trekker seg fra styret med umiddelbar
virkning. Styret beklager dette. I styremøte 14. april har styret konstituert seg med nestleder
Tone Løkstad som fungerende leder frem til det kan gjennomføres valg av nytt styre.
-Styrets vedtak: Tone Løkstad fungerer som styreleder inntil videre. Informasjon om ny
konstituering av styret legges ut på klubbens hjemmeside og klubbens Facebook-side
Sak 28/2020: Retningslinjer for organisert trening på Brekke
Nye nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak åpner for trening i små grupper. Styret har
derfor åpnet Brekke for trening. Det kan trenes i små grupper på inntil 5 personer som holder
minst 2 meters avstand (seg imellom og til andre). Generelle nasjonale smittevernregler skal
overholdes. Styret har tidligere bestemt at det ikke er tillatt å bruke klubbens utstyr. Det er
etterlyst nærmere retningslinjer for trening på Brekke.

På grunnlag av oppdaterte smittevernregler fra offentlige myndigheter og retningslinjer fra
NKK samt innspill fra Hege Torp og fra OODKs treningsansvarlige diskuterte styret hvordan
det kan legges til rette for god og trygg trening på Brekke. Et flertall i styret ønsker også å
legge til rette for at klubbens utstyr kan brukes under organisert trening. Det er ønskelig å få
reglene på plass i løpet av noen dager, slik at de kan bekjentgjøres og gjøres gjeldende fra 20.
april
-Styrets vedtak: Hege formulerer et forslag til retningslinjer som sirkuleres og kommenteres
av styret. Det tas sikte på å vedta retningslinjene på styrets Facebook-side slik at de kan gjøres
gjeldende fra 20. april.
Sak 29/2020: OODK Årsmøtet 2020 – hvordan kan det gjennomføres?
Som følge av nasjonale smitteverntiltak mot koronavirus ble det ikke mulig å gjennomføre det
planlagte årsmøtet 18. mars 2020. Det er ønskelig å gjennomføre årsmøtet snarest mulig, først
og fremst for å velge nytt styre. Styret diskuterte alternative løsninger – både for selve møtet
og for gjennomføring av valg. Et elektronisk møte – ved hjelp av «Teams» eller «Skype» er
aktuelt. Det er ønskelig å legge til rette for hemmelig valg – hvis mulig. Postsendte
stemmesedler, bruk av e-post og bruk av Questback ble diskutert.
-Styrets vedtak: Styrets medlemmer undersøker og vurderer alternative løsninger. Saken tas
opp på neste styremøte, 19. april
Faste orienteringspunkter:
• Antall medlemmer
• Klubbaktiviteter
• Økonomi
• Stevner
o To stevner er avlyst, LP i mai og Bruks i juni
• Trening/kurs
o Flere kurs er avlyst
o Trening på Brekke i små grupper starter opp i april.
• Materiell/vedlikehold
o Døren på hytta er reparert (Tor og Kristen)
o Agiltyutstyr er bestilt
o Kristen ordner med Antibac og tørkepapir på Brekke
• Eventuelt

