
Referat fra styremøte i OODK  

Møtenummer: 12/2020  

Dato: 16.12.2020  

Kl: 19.00.   

Sted: Møtet ble avholdt på digital plattform 

Tilstede: Marianne, Tone, Anette, Anne, Wenche, Tormod, Hege  

  

Dagsorden:  

Sak 76/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Nye saker til dagsorden tas opp under dette punktet.  

•       Vedtak: Dagsorden godkjent. 

  

Sak 77/2020: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte  

•       Referat fra styremøtet 24.11 er godkjent.  

•       Adventsfrokost og nisseløp er avlyst pga. smittesituasjonen i samfunnet. 

•       Styret har besluttet å åpne Brekke for egentrening. Det betyr at det er mulig å åpne bommen 

og å bruke klubbens utstyr, men fremdeles må det selvsagt tas hensyn til smittevernreglene.  

  

  

Sak 78/2020: NKK instruktørutdanning: Trinn I – grunnutdanning  

Videreført fra forrige møte, ref. Sak 74/2020. 

  

•      Vedtak: Hege har formulerer en tekst med informasjon. Tone legger ut denne på 

hjemmesiden og legger ut lenke på Facebook-gruppene. Hege kontakter Asker hundeklubb 

og Kirsten Bjørnelykke. 

  

  

Sak 79/2020: Årsmøte 2021 OODK  

Videreført fra forrige møte, ref. Sak 75/2020. Marianne orienterte. 



  

•       Vedtak: Årsmøtet avholdes 17. mars. Vi får leie lokale på Tåsen skole dersom 

smittesituasjonen tillater fysisk oppmøte. Dersom fysisk oppmøte ikke er mulig, avholdes 

møtet digitalt. 

  

Faste orienteringspunkter:  

•       Antall medlemmer: 336 

•       Klubbaktiviteter 

•       Økonomi: Hege har varslet forsikringsselskapet om at vi har ny henger, og forsikring er 

oppdatert (forsikret mot brann og tyveri, 700 kr). 

•       Stevner  

•       Trening/kurs: Åpnet opp for egentrening på Brekke. 

•       Materiell/vedlikehold  

•       Eventuelt  

o   Den 31. desember utgår perioden for noen av de tillitsvalgte personer i flere av NKKs 

komiteer. De ber derfor om forslag til kandidater. Klubbene bes komme med forslag til 

de kompetansegrupper (KG)/komiteer/utvalg som er aktuelle for klubbens aktiviteter. 

Frist for innsending av forslag på kandidater er 17. januar 2021.  

o   Klubben har mottatt en forespørsel fra Camp Senkveld. E-post er videresendt til 

Marianne. 

o   Dialogmøte mellom treningsansvarlige og stevneledere bør finne sted i starten av 2021. 

To fra hver gren, samt så mange som mulig fra styret. Wenche er på saken. 

o   Styrets medlemmer bør være mer aktive på Facebook-gruppa, slik at avgjørelser kan 

tas raskere. 

  

  

Kommende møter: 

21. januar 

15. februar 

9. mars 

  


