
Referat fra styremøte i OODK  

Møtenummer: 9/2020 

Dato: 26.08.2020 

Kl: 19.00-21.30 

Sted: Aker Lås og Nøkkel, Brobekkveien 105 

Til stede: Marianne, Tone, Anette, Nadia, Anne, Wenche, Tormod, Hege 

Referent: Anette 

 

Dagsorden: 

Sak 52/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Nye saker til dagsorden: 

Sak 60/2020: Stevnedatoer rallylydighet 2021 

Sak 61/2020: Innkjøp av bord, stoler og cavaletter. 

 

• Vedtak: Dagsorden for møtet godkjennes med to nye saker. 

 

Sak 53/2020: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte 

• Referat fra styremøtet 18/6 er godkjent. 

• Innkjøp av cavaletter til LP.  

• Bestilling av toalett til stevne.  

 

Sak 54/2020: Økonomisk støtte til NKK. 

Spørsmålet om vi skal gi økonomisk støtte til NKK er igjen tatt opp til vurdering, ref. Sak 

51/2020 og Sak 41/2020. NKKs Hovedstyre har nylig hatt en strategisamling hvor de diskuterte 

fremtiden for organisasjonen. De sier selv at de ønsker å utvikle en bærekraftig og robust 

organisasjon. De skriver blant annet at de nå starter en prosess for å kutte kostnader og øke 

inntekter. 

• Vedtak: Styret bevilger NKK støtte på kr 30 000, noe som tilsvarer ca. 100 kr per 

medlem. 



 

Sak 55/2020: NKKs representantskapsmøte 2020, RS 

RS avholdes 28.-29. november. Sakspapirer legges på NKKs hjemmeside 1. oktober. Lokale 

hundeklubber representeres av regionale representanter på RS. For OODK er det representant for 

NKK Oslo og Akershus. Informasjon om RS 2020: https://www.nkk.no/rs-

2020/category1382.html. Spørsmål rundt NKKs økonomiske situasjon og framtidige drift, vil 

være ett av hovedpunktene på årets RS. 

• Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Sak 56/2020: Klubbens 40-årsjubileum 

Klubben fylte 40 år i april 2020. På oppdrag fra styret lager Ragnhild Knudsen et 

jubileumsskrift. Ragnhild mener skriftet vil være ferdig i november. Styret diskuterte om det er 

aktuelt med en markering.  

• Vedtak: Styrets medlemmer undersøker interesse for en markering blant medlemmene, 

eventuelt til våren når vi kan være utendørs (og koronasituasjonen kanskje har roet seg). 

Tone legger ut informasjon på Facebook-sidene.  

 

 

Sak 57/2020: E-postadresser/passord 

Videreført fra forrige møte, ref. Sak 48/2020. Anne har laget forslag til nye passord for diverse 

tilganger og en oversikt over e-postadresser som ikke er i bruk. 

• Vedtak: Nye passord iverksettes 1.september. 

 

Sak 58/2020: Nytt nøkkelsystem 

Vi mangler nøkler til treningsledere. Marianne la fram et forslag med en pris på å legge om 

hengelåsene til nye nøkler.  

• Vedtak: Nøkkelsystemet byttes ut. Kostnad for 30 nye nøkler og omlegg av 4 hengelåser: 

7 500 kr. 

 

Sak 58/2020: Økonomi vedrørende NM i lydighet 

Marianne orienterte.  

https://www.nkk.no/rs-2020/category1382.html
https://www.nkk.no/rs-2020/category1382.html


• Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Sak 59/2020: Utlån av områder til junior-NM 26.-27. september 

Vi har fått en mail fra Astrid Bjørnarå angående en avtale gjort tidligere om å få arrangere 

junior- NM. Se kopi av mail som vedlegg i Dropbox. 

• Orientering. Dette er fortsatt i orden. Anette svarer på mailen. 

 

Sak 60/2020: Stevnedatoer rallylydighet 2021 

Mail fra Hege Wang, som etterlyser bedre informasjonsflyt mellom grenene i klubben rundt 

stevnedatoer. I 2021 skal AG ha stevne 4. september (første lørdag i september). Samarbeid med 

Drøbak hundeklubb om dommere og dager.  

• Vedtak: Styret ønsker å legge til rette for bedre dialog mellom grenene. Styret vil kalle 

inn til et årlig dialogmøte med representanter fra hver av grenene. Wenche følger opp 

dette.  

 

Sak 61/2020: Innkjøp av bord, stoler og cavaletter. 

Marianne la fram et forslag om å kjøpe inn nye bord og stoler til hytta, og cavaletter som kan stå 

i agility-containeren til bruk på fritrening. Fire bord fra Europris for kr 600,- pr.stk. og ti stoler kr 

100,- pr.stk. 

• Vedtak: Styret godkjenner innkjøpet. 

 

Faste orienteringspunkter: 

• Antall medlemmer: 296 

• Klubbaktiviteter 

o Lp har startet opp en valpegruppe.  

• Økonomi 

• Stevner 

o Agility og rally hhv lørdag 5. og søndag 6. september.  

o Bruks 19. september. Tre påmeldinger per dags dato.  

• Trening/kurs 

o Trening i agility med eksterne instruktører på tirsdager og torsdager. 



o Tematrening for rally med instruktør på mandager. 

• Materiell/vedlikehold 

o Hytta trenger et strøk maling. Nadia tar seg av maling. 

• Eventuelt 

o Til orientering: Tone Løkstad har gått ut som agilityansvarlig. Følgende er 

treningsansvarlige: Nadia Grinde-Andersen, Beate Kittilsen, Annika Asserson 

Høyseter og Helle Langmoen 

o Til orientering: regjeringens “krisepakke 2 for frivilligheten”.  
o Til orientering: Tormod har vært i kontakt med EMPET Ullevål Hageby. 

Kontakten på EMPET heter Magnus Pettersen og er markedssjef. Han ønsker ikke 

å inngå avtaler med hundeklubber, men de skal lansere et abonnementsløsning på 

veterinærtjenester til høsten som gir gode rabatter. Styret har takket ja til å motta 

informasjon om dette. 

o  

Dato: 26.08.20 

 

Neste møte: Torsdag 24/9 kl.18.00 


