
Referat fra styremøte i OODK  

 

Møtenummer: 1/2021  

Dato: 21.01.2021  

Kl: 19.00-20.15.   

Sted: Møtet ble gjennomført på digital plattform (Facebook)  

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

Fravær: Anne har en kort permisjon fra styrevervet  

  

Dagsorden:  

Sak 1/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Ny sak: Forespørsel fra NKK om forslag til kandidater til «Styringsgruppe 2021».  

  

Vedtak: Dagsorden godkjent med en ny sak.  

  

Sak 2/2021: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte  

•       Referat fra styremøtet 16.12.20 er godkjent.  

  

Sak 3/2021: OODKs deltakelse på NBFs forbundsting  

Hege Torp og Christin Grabo ønsker å delta på NBFs forbundsting og brukshundkonferanse 27.-

28. februar. Møtet holdes trolig digitalt. 

  

Vedtak: Christin Grabo og Hege Torp deltar. Styret oppnevner Christin Grabo som delegat til 

tinget. Marianne skriver under på fullmakt. 

  

Sak 4/2021: Instruktørkurs NKK trinn 1  

Ref. Sak 78/2020. Hege orienterte om det planlagte kurset. På grunn av koronasituasjonen er det 

vanskelig å si sikkert når kurset kan holdes, men det lar seg trolig gjennomføre med 4 samlinger i 

2021. Seks medlemmer har meldt sin interesse. I Asker Hundeklubb er det også noen som er 

interesserte.  



 

Vedtak: Hege fortsetter planleggingen. 

Sak 5/2021: Årsmøtet  

Redegjørelse for status for arbeidet med årsmøtet, ref. Sak 79/2020. Tone har bekjentgjort møtet 

på Facebook. 

Alle bestilte bidrag til årsrapport er levert. Wenche setter sammen bidragene og redigerer 

årsrapporten. 

Foreløpig er det ingen fra agility som er foreslått som styremedlem. Valgkomiteen jobber fortsatt 

med saken. 

Siste frist for å sende ut papirene til medlemmene er 3. mars. Planen er å ferdigstille alle papirer 

på styremøtet 15. februar. 

Regnskap 2020: Revisor har regnskapet til revisjon. Regnskapet viser relativt stort avvik mellom 

utgifter og inntekter for felles innetrening. Det er ikke betalt leie for Ridehuset på Bjerke i 

november og desember, da treningen ble stengt som følge av smitteverntiltak. For høsten 2020 

har Agility og Rally innbetalt kr 16 690 mer i avgift for innetrening enn det er utbetalt i leie. Det 

innebærer at Agility og Rally har en tilsvarende sum til gode for innetrening i 2021. 

Budsjettforslag 2021: Kasserer fremla forslag til budsjett for 2021. Innspill fra treningsansvarlige 

for de fire grenene er innarbeidet. Både 2019 og 2020 har vært unormale år slik at regnskapstall 

for disse årene gir ikke nødvendigvis et godt grunnlag for et realistisk budsjett for 2021. Ingen 

videre innspill fra styret på budsjettforslaget. 

40-årsjubileet: Marianne undersøker status for arbeidet med bok. Styret ønsker å kunne gi boken 

til medlemmene, men det avhenger av hvor mye boken koster å lage. 

Treningsansvarlige må følge gjeldende retningslinjer for treninger og kurs. Blant annet skal det 

søkes om støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø. De aller fleste kurs kan få støtte gjennom 

studieforbundet. Styret vil gi alle treningsansvarlige en påminnelse om dette. 

Vedtak: Arbeidet med å forberede årsmøtet videreføres.  

 

Sak 6/2021: Ledige tomter i Oslo kommune  

Viser til e-post fra Helle Langmoen (ag) og artikkel i Aftenposten om tomter som står ubrukte i 

Oslo kommune. Styret har nedsatt en komite som vil undersøke om det finnes muligheter for 

vintertreninger inne.  

  

Vedtak: Tormod tar kontakt med Synøve Dal og Maria Aamelfot og gjør videre undersøkelser. 

  



Sak 7/2021: Årets hund 2020  

Hvert år har OODK tradisjon for å kåre «Årets hund» innenfor hver av de fire grenene. 

Retningslinjer for kåringen ligger på hjemmesiden. Kåringen er basert på oppnådde resultater 

innenfor prøver og konkurranser (tilpasset hver gren). Eier sender inn dokumenterte resultater, 

og styret beregner hvem som vinner.  

  

Vedtak: Styret besluttet at det ikke blir kåret «Årets hund 2020», fordi 2020 har vært et spesielt 

år med færre konkurranser enn normalt pga covid-19. Styret ønsker å se nærmere på reglene og 

poengberegning for å gjøre kåringen mer oversiktlig og interessant for medlemmene. Tone 

legger ut informasjon om dette på Facebook og hjemmesiden. Saken videreføres til neste 

styremøte. 

  

Sak 8/2021: Forespørsel fra NKK om kandidater til «Styringsgruppe 2021» 

NKKs fremtidige politiske organisering skal vurderes av egen arbeidsgruppe og tilhørende 

styringsgruppe. Det skal nå nedsettes en bredt sammensatt «Styringsgruppe 2021». 

Rase- og aktivitetsklubber, forbund og regioner velger sine representanter til styringsgruppen. 

Styringsgruppen skal vurdere forslagene fra «Arbeidsgruppe 2021» og komme med en innstilling 

som legges frem for Hovedstyret. Hovedstyret fremmer saken for RS 2021. Hovedstyret inviterer 

alle klubber, forbund og regioner om å komme med forslag til representanter til Styringsgruppe 

2021. Forslagene sendes inn på e-post innen 1. februar 2021. 

  

Vedtak: Styret ønsker å foreslå Geir Ottesen som representant for hundeklubbene/regionene, 

dersom han er interessert. Marianne tar kontakt med Geir. 

  

Faste orienteringspunkter:  

•       Antall medlemmer: 310 

•       Klubbaktiviteter: ingen 

•       Økonomi: gjennomgått av kasserer 

•       Stevner: ingen  

•       Trening/kurs: Bruks arrangerer ferdeselsprøve 28. april. I forkant vil det avholdes et kurs tre 

kvelder før prøven.  

•       Materiell/vedlikehold: ikke noe nytt 

•       Eventuelt  



o   Til orientering: Fristen for å søke om/legge inn utstillinger, lydighets- og agilitystevner 

for 2022 er utsatt inntil videre til 1.8.2021.  

 


