
 

Referat fra styremøte 26.10.2020  

Møtenummer: 11/2020 

Dato: 26.10.2020 

Kl: 18.00-22.00 

Sted: Aker Lås og Nøkkel, Brobekkveien 105 

Tilstede: Marianne, Tone, Anette, Nadia, Wenche, Tormod, Hege. Anne på telefon fram til 

20.30. 

 

Dagsorden: 

Sak 65/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Nye saker til dagsorden tas opp under dette punktet. 

• Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

Sak 66/2020: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte 

• Referat fra møtet 24.09 er godkjent 

• Innkjøp av ny henger til agility-gruppa er godkjent. Pris kr. 68800,-.  

 

Sak 67/2020: Innetrening i vinter 

Hva slags ønsker og behov er det for innetrening i de forskjellige grenene? Er det et alternativ at 

klubben dekker eventuelle kostnader i forbindelse med leie av lokaler? Helle Langmoen (i 

agility) har fått i stand en avtale om leie av ridehuset på Bjerke, som agility og rally vil benytte 

seg av. 

Avtalen med ridehallen på Bjerke er inngått for november og desember 2020. Rally skal trene på 

mandager fra kl 18-21, og agility trener til samme tid på tirsdager og torsdager. 

Bruks og lp har trening i gjestestallene på Bjerke på torsdager fra kl. 1800. 

Styret ønsker en oversikt over de kontraktene som er inngått. 



Videre vises det til e-post fra Maria Aamelfot (rally) og saks-innspill fra Wenche.  

• Vedtak: Styret vil følge opp saken og få oversikt over innbetalinger og mulige kontrakter 

for vinteren 2021. Styret ser også på muligheten til å sette ned en komité for å se på 

muligheten for innetrening framover. Saken videreføres til neste styremøte.  

 

Sak 68/2020: Klubbens 40-årsjubileum 

Har vi noen nye innspill eller forslag? 

Rally foreslår et utearrangement en ettermiddag til våren hvor alle grenene presenterer seg (ved 

noen representative ekvipasjer), evt. noen hundeaktiviteter, og at klubben dekker mat og drikke. 

De foreslår også å sette ned en festkomité bestående av medlemmer fra de ulike grenene som 

ikke er representert i styret eller er treningsledere. 

• Vedtak: Saken videreføres. 

 

Sak 69/2020: Saker til RS 

NKK arrangerer Representantskapsmøte (RS) 28. november. Dokumentene ligger på NKKs 

hjemmeside.  

Styret diskuterte spesielt følgende saker som skal opp i RS-møtet:  

Sak 5b: Gjennomgang av NKKs politiske organisasjon – arbeidsgruppe 

Styret i OODK støtter Hovedstyrets forslag om at RS nedsetter en bredt sammensatt 

arbeidsgruppe som skal vurdere og gi innspill til RS rundt endringer i NKKs politiske 

organisasjon. 

 

Sak 5f: Endring av regnskapsrutiner og informasjon til RS 

Styret i OODK støtter forslaget fra NKKs regioner om å endre de interne 

regnskapsrutiner i NKK og regnskapsinformasjon ved innføring av prosjekt-

/avdelingsregnskap for NKK fra og med 2021. 

Sak 6: Hovedstyrets handlingsplan 2021 – 2023 

Styret i OODK etterlyser en handlingsplan som også omfatter strategisk drift av 

organisasjonen sett i lys av årets hendelser og NKKs økonomiske situasjon. 

Sak 7a og 7b: Budsjett 2021 



Styret i OODK støtter ikke en tredobling av grunnkontingenten for medlemmer 

som medfører et overskudd i NKK på nærmere 30 MNOK i 2021. Videre stilles 

det også spørsmålstegn ved en budsjettert lønnsvekst på 3% til de administrativt 

ansatte i NKK. Dette synes ikke forsvarlig i den situasjonen NKK er i nå. 

Sak 3: «Info om virksomheten per 30.09.20» vil bli presentert i RS-møtet, og var derfor 

dessverre ikke tilgjengelig i dokumentene. Styret i OODK mener Hovedstyret i NKK må 

gi en utførlig en oversikt over hva pengene som er gitt i lån og gaver til NKK fra 

medlemmer, har blitt brukt på.  

 

Sak 70/2020: Geir Ottesen orienterer styret om NKK og NKKs kommende 

representantskapsmøte (RS) 

Styret vedtok i forrige styremøte å invitere Geir Ottesen eller Anna Berntzen til å informere 

styret om NKK og RS. Geir Ottesen kom kl 20:30. 

Geir Ottesen er leder i styret for region Oslo/Akershus av NKK. Han er en av fire representanter 

som stiller på RS for å representere aktivitetsklubbene – deriblant OODK. Ottesen orienterte om 

arbeidet for klubbene i regionen og generelt om NKK og RS. Styret la frem sine synspunkter i de 

ulike sakene som skal opp i RS. Det ble en god diskusjon og innspillene fra OODK vil bli tatt 

videre av Ottesen inn i RS. 

 

Faste orienteringspunkter: 

• Antall medlemmer: 323  

• Klubbaktiviteter: Valpegruppa fortsetter. Kari Schrøder har tatt over. 

• Økonomi: Hege orienterte om klubbens økonomi per 30.09.20 

• Stevner 2021: Lydighet skal ha stevne 9. mai, bruks 8. mai og 18. september, rally 5. 

sept., agility 4. sept. 

• Trening/kurs 2021: Ikke fastlagt ennå  

• Materiell/vedlikehold 

o Lyskasterne på Brekke er reparert, til en kostnad av 10500 kr. Viktig at 

lyskasterne tennes med den lille bryteren, ikke med sikringsvippa. 

o Til våren bør vi legge et dekke av grus og duk som den nye hengeren kan stå på. 

• Eventuelt 

o Styret skal utpeke treningsansvarlig på bruks. Elizabeth Nordheggen er på vei ut, 

Christin Grabo har sagt seg villig til å ta over fra 1. november. Marianne 

kontakter Christin Grabo.  



o Klubben trenger flere instruktører/treningsansvarlige. Kanskje bør klubben 

arrangere instruktørkurs trinn 1? I så fall ønskes Liv McDowell som instruktør. 

Hege undersøker. Denne saken tas opp igjen.  

o Marianne delte ut nøkler til de nye låsene til de av styrets medlemmer som ikke 

har fra før. 

 

 

 


