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Referat fra styremøte i OODK 

Møtenummer:  6/2020 

Dato:   10.05.2020 

Klokken:  19:00 

Sted:   Elektronisk møte  

Til stede:  Tone (møteleder), Kristen, Anne og Hege (referent) 

Dagsorden: 

Sak 36/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Nye saker til dagsorden tas opp under dette punktet. 

- Styrets vedtak: Innkalling godkjennes. 

- Styrets vedtak: Sak 29/2020 «Årsmøtet 2020» og Sak 22/2020 «Årets hund 2019» 

settes på dagsorden. 

Sak 37/2020: Saker vedtatt på styrets facebookside siden forrige styremøte.  

• Dato for årsmøtet på Teams endret til 12. mai. Revidert innkalling til årsmøte og 

årsmøtepapirer godkjent, og sendt ut til medlemmer per epost 

• Brev fra NKK der de ber om økonomisk støtte fra underliggende klubber. Sittende 

styre er positiv til å gi økonomisk støtte, men besluttet at dette bør overlates til 

klubbens nye styre. Melding om styrets beslutning ang. støtte til NKK lagt ut på FB. 

• Nye nasjonale smittevernregler gjeldende fra 7. mai 2020 og endringer i NKKs 

retningslinjer. OODKs regler for trening på Brekke endret i tråd med dette - gjeldende 

fra 7. mai 2020. Lagt ut på hjemmesiden og lenket opp på FB-sider. 

• Referat fra styremøtet 19. april 2020 godkjent 

 

Sak 29/2020: OODK Årsmøtet 2020 – tirsdag 12. mai - praktisk gjennomføring 

Styret gikk gjennom innkalling, forretningsorden og dagsorden. Det er meldt om lag 20 

deltakere på årsmøtet, som gjennomføres elektronisk på «Teams». Det er skrivefeil i 

valgkomiteens innstilling; dette blir det informert om ved møtestart. Det er ikke kommet 

spørsmål angående sakene som skal opp på årsmøtet. Tone åpner Teams-møtet i god tid før 

kl. 1900, slik deltakerne får tid til å logge seg inn.  

Styrets vedtak: Årsmøtet gjennomføres i tråd med innkallingen.  

 

Sak 22/2020 Årets hund 2019 

Vinnerne er identifisert. Vi har vedtatt at dette ikke er sak på årsmøtet, men vi sender 

diplomene per post. Møteleder kan eventuelt nevne vinnerne på årsmøtet. Det er: Agility Ifa, 

Lydighet Garegårdens Cali, Rallylydighet Skills, og Bruks Tixi. 

 

 Styrets vedtak: Kristen sender diplomer med følgebrev signert styret til vinnerne. 


