Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer: 10/2020
Dato: 24.09.2020
Kl.: 18.00
Sted: Aker Lås og Nøkkel, Brobekkveien 105
Tilstede: Marianne, Anette, Nadia, Anne, Tormod, Hege
Fravær: Tone og Wenche

Dagsorden:
Sak 60/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Nye saker til dagsorden tas opp under dette punktet.
•

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent

Sak 61/2020: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte
•
•

Referat fra styremøtet 26/8 er godkjent.
Utlån av bord og telt til jr. NM. Nadia er tilstede og representerer OODK.

Sak 62/2020: Informasjon om RS og møte med Geir Ottesen
Geir Ottesen, leder i NKK Oslo og Akershus, og Anna Berntzen, nestleder, har tilbudt seg å
komme til oss på et styremøte og fortelle hva de gjør og hvordan ting fungerer.
•

Vedtak: Styret ønsker Geir eller Anna velkommen på styremøtet i oktober.

Sak 63/2020: Ny henger til agility
Styret har mottatt en henvendelse fra Beate Kittilsen om at Agility-hengeren synger på siste
verset. Kan styret bevilge penger til/kjøpe inn en ny?
Hengeren må ha et skap som er 4 meter langt. Dette er det få av, og etterspørselen er stor. JBtrading har Norgeshengeren, den koster 86 000 kr.
•

Vedtak: Styret ønsker at agility undersøker hvilke hengere som er aktuelle, henter inn
prisforslag og legger dette fram for styret. Agilitygruppa må også bekrefte at de har noen
som kan kjøre henger på denne størrelsen (har førerkort til det), og har bil som er sterk
nok til å trekke den.

Sak 64/2020: Søknad om prøver for 2021, og frist for å søke om pokaler.
Fristen for å søke om prøver for 2021 er 31. oktober 2020. Frist for å søke om pokaler er 15.
November. OODK søker om følgende stevner i 2021:
Agility: 04.09.21
Bruks: 08.05.21 og 18.09.21
LP: 09.05.21
Rally: 05.09.21
•

Vedtak: Anne legger inn og registrerer søknader for prøver i NKK-systemet. OODK skal
ikke arrangere NM i 2021, dermed er ikke søknad om kongepokal relevant. Tone legger
ut datoene i kalenderen på klubbens nettside.

Sak 34/2020: Forslag til nye regler for brukshundprøver
Fagkomiteen bruks (FK) i Norsk Brukshundsport Forbund (NBF) har sett på muligheter for å
styrke rekrutteringen til brukshundsporten. Som et ledd i dette er det lagt fram forslag til
endringer i NKKs program for brukshundprøver. Svarfrist 1. oktober 2020. En gruppe med
bruksfolk i OODK har diskutert forslaget i en FB-gruppe. Hege Torp har formulert et forslag til
høringssvar. Styret diskuterte forslaget til høringssvar. Christin Grabo har sendt en epost som ble
lest opp for styret.
•

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til høringssvar, og gir Hege fullmakt til å finpusse på
språket i forslaget.

Faste orienteringspunkter:
•
•
•
•

•

Antall medlemmer: 323
Klubbaktiviteter:
o Valpegruppa holder stand, og er veldig populær.
Økonomi
Stevner
o Agility har hatt stevne, 5/9
o Rally hadde stevne 6/9
o LP – NM 12/9.
o Bruks hadde runderingsstevne 19/9.
Trening/kurs
o Bronsemerkeprøve LP 27/10. Påmelding, maks åtte stykker.
o Pågående kurs i LP med Katja.

•

•

o Bruks har pågående minikurs med Else Feet.
o Rally har pågående kurs med instruktør på mandager. Siste kursdag er mandag 5.
oktober - forskjøvet en uke pga sykdom hos instruktør.
o LP ser på mulighetene for å arrangere et minikurs en lørdag i hvordan stille ut
hund.
o Fra mandag 5. oktober er det vintertrening med lys. Da er fordelingen slik:
Mandag: bruks, tirsdag: lydighet, onsdag: rally, torsdag: agility. Tone legger ut
informasjon på hjemmesiden og på alle Facebook-gruppene.
Materiell/vedlikehold
o Vi burde rydde vekk den søpla som ligger bak containeren. Marianne har henger
og tar ansvar. Hun sier ifra når dette skal gjøres og ber om hjelp.
o Nadia har ikke rukket å male hytta. Vi utsetter dette til våren.
Eventuelt:
o OODK-poeng. Har du med deg ektefelle eller barn, kan du ikke tjene inn poeng
på dette.
o Hege Torp oppbevarer klubbens printer
o Klubben har to PC-er. Hege Sundsbarm har en hjemme, og en står på hytta.
Tormod sjekker den som står på hytta og tar den med hjem.
o Alle i styret må være mer aktive på styrets Facebook-gruppe. Alle bør logge seg
inn en gang i løpet av dagen, og gi respons på innlegg som trenger det. Vedtak må
gjøres av et beslutningsdyktig styre, så skal gruppen fungere etter sitt formål
(kunne gjøre vedtak fortløpende), må alle være aktive her.
o Tormod orienterte om “ticket”.

Kommende møter:
Man. 26/10 kl. 18.00
Tirs. 24/11
Ons. 16/12.
Tors. 21/1-21.
Årsmøtet må holdes innen 31. Mars.

