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Referat fra styremøte i OODK 

Møtenummer:  5/2020 

Dato:   19. 04.2020 

Klokken:  19:00- 20:45 

Sted:   Elektronisk møte  

Til stede:   Tone, Kristen, Anne og Hege 

Dagsorden: 

Sak 30/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Nye saker til dagsorden tas opp under dette punktet. 

- Styrets vedtak: Innkalling og dagsorden for møtet godkjennes. 

Sak 31/2020: Saker vedtatt på styrets facebookside siden forrige styremøte. 

• Retningslinjer for organisert trening Brekke, gjeldende fra 20. april 2020 og inntil 

videre. Publisert på klubbens hjemmeside og FB-sider. 

• Referat fra styremøtet 14. april 2020 godkjent 

 

Sak 28/2020: Retningslinjer for organisert trening på Brekke  

Det er kommet noen spørsmål om de nye retningslinjene. Styret forsøker å svare fortløpende 

på disse spørsmålene.  

 

Styret viser til at i denne perioden med sterke restriksjoner på trening på Brekke, er grupper 

med mange som trener, og grupper som bruker mye utstyr prioritert. Rally har derfor fått hele 

Brekke på onsdag. Styret vil se på fordelingen av tid på Brekke på nytt når det lempes på 

restriksjonene. Dersom noen grupper ikke vil bruke sine tildelte dager på Brekke i denne 

perioden, vil styret vurdere en ny fordeling av tiden 

 

Det er laget ny kode til kodelåsene på Brekke. Kristen informerer de treningsansvarlige i hver 

gruppe, som formidler koden videre til treningsledere. 

 

Sak 29/2020: OODK Årsmøtet 2020 – hvordan kan det gjennomføres? 

Alternative metoder for gjennomføring av OODKs årsmøte 2020, herunder valg av nytt styre, 

ble drøftet på styremøtet 14. april. I dagene etter dette styremøtet er det innhentet ytterligere 

informasjon og gjort nye vurderinger. 

 

- Styrets vedtak: Årsmøtet gjennomføres med «Teams» onsdag 13. mai kl. 1900. 

Innkalling med møtepapirer og orientering av hvordan møtet gjennomføres, sendes ut 2 uker 

før, dvs. 29. april. Frist for påmelding til årsmøtet er 10. mai. Styret arbeider videre med 

adresselister og dokumenter for årsmøtet.  

 

Sak 32/2020 Agilityhengeren 
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Annike Høysæter melder at det er mye rust på hengeren med AG-utstyr, blant annet på alle 

felger og synlige stag. Hun har lagt ved bilder (ligger i mappe «Innkomne brev» under 

styremøtet 14. april). Kyndige personer bør vurdere sikkerheten ved å bruke den på veien. 

- Styrets vedtak: Hengeren blir stående på Brekke til høst/vinter 2020. Hvis (eller når) 

det blir aktuelt å ta den ut på veien, må det gjøres en vurdering av om den kan settes i stand 

for kjøring, eller om det bør kjøpes en ny henger, mens den gamle skrotes. 

 

Sak 33/2020 Forslag til revidert regelverk for agilitystevner 

OODK har fått invitasjon fra Kompetansegruppen for agility i NKK. Forslag til revidert 

regelverk for agilitystevner. Høringsfrist er 20. juni.  

 

Se mappen «Agilityhøring» i mappen «Innkomne brev» til styremøtet 14. april - der ligger det 

brev fra NKK og diverse vedlegg. 

 

- Styrets vedtak: Styret (v Tone) oversender invitasjonen med vedlegg til 

treningsansvarlig for Agility og ber om et forslag til høringssvar. Forslaget sendes styret 

senest 5. juni 
 

Sak 34/2020 Forslag til nye regler for brukshundprøver 

OODK har fått invitasjon fra NBF. Forslag til tiltak for økt rekruttering til brukshundsporten, 

herunder nye regler for brukshundprøver. Høringsfrist 1. juni 2020 
 

Se mappen «Brev fra NBF» i mappen «Innkomne brev» til styremøtet 14. april.  

 

- Styrets vedtak: Styret (v/ Hege) oversender invitasjonen med vedlegg til 

treningsansvarlig for Bruks og ber om forslag til høringssvar. Forslag sendes styret senest 15. 

mai  

 

Sak 35/2020 Påmeldingsavgift – avlyste prøver/stevner (se vedlegg) 

Styret har besluttet at LP-stevnet i mai og Bruksprøven i juni utsettes (eller avlyses dersom 

det ikke blir mulig å arrangere dem senere i 2020). Dette er NKK informert om. Dette har 

aktualisert spørsmålet om påmeldingsavgift for de som har meldt seg på, skal refunderes.  

 

For sine egne arrangementer, vil NKK ha en avklaring av sin økonomiske situasjon før det tas 

en beslutning om refusjon av påmeldingsavgift – eller ikke (det vises til at det foreligger en 

force majeure-situasjon). NKK har bedt om at også klubbene avventer situasjonen.  

 

- Styrets vedtak: OODK avventer mer informasjon fra NKK før det tas en beslutning 

om tilbakebetaling av påmeldingsavgift i de to aktuelle stevnene. Ved forespørsler vises det til 

NKKs beslutning.  

 

Faste orienteringspunkter: 

✓ Antall medlemmer 

✓ Klubbaktiviteter  

✓ Økonomi 
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✓ Stevner  

✓ Trening/kurs 

✓ Materiell/vedlikehold 

o Kristen kjøper inn en ny maskin for å lage laminerte skilt og oppslag.  

✓ Eventuelt 


