
Referat av styremøte i OODK  

Møtenummer: 2/2021  

 

Dato: 15.02.2021  

 

Kl: 19.00 – 20.30.   

 

Sted: Møtet ble gjennomført på digital plattform (Facebook)  

 

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

  

Dagsorden:  
 

Sak 9/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Nye saker til dagsorden tas opp under dette punktet.  
 

• Vedtak: Dagsorden godkjent med en ny sak: Sak 16/2021  
  

Sak 10/2021: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte  

• Referat fra styremøtet 21.01.21 er godkjent.   
  

Sak 11/2021: Treningsavgift for innetrening som ikke kan gjennomføres  

Styret har mottatt én forespørsel på mail om eventuell tilbakebetaling av treningsavgift for 

innetrening, som ikke kan gjennomføres pga smitteverntiltak. Styret diskuterte og vurderte 

ulike løsninger både når det gjelder innbetalt avgift for høsten 2020 (AG og Rally) og 

innbetalt avgift for 2021 (LP og Bruks). Saken har også vært diskutert tidligere ref. Sak 

5/2021. Styret diskuterte også om treningsavgift for innetrening skal være årsbasert eller 

sesongbasert. Avgift for vintertrening inne har fram til nå vært årsbasert for LP og Bruks, for 

Rally og AG har den vært sesongbasert. Dette henger sammen med innholdet i leieavtalene 

OODK inngår, og at utleier fakturerer OODK hhv for hele året og per måned. 
 

• Vedtak: Innbetalt treningsavgift for året 2021 blir ikke tilbakebetalt; det er fortsatt god 

mulighet for at innetrening gjennomføres som planlagt i hvert fall i oktober-desember 

2021. Innbetalt treningsavgift for høsten 2020 blir ikke tilbakebetalt. Medlemmene som 

har betalt, har dette til gode, og vil få redusert avgift for tilsvarende trening i 2021. I løpet 

av våren legger Hege og Wenche fram en ny sak med forslag til hvordan styret forholder 

seg til en eventuell situasjon der innetrening ikke lar seg gjennomføre som planlagt. 

Innbetaling av treningsavgiften og perioden den dekker organiseres på samme måte som 

tidligere. 
  

Sak 12/2021: Instruktørkurs NKK trinn 1  

Hege orienterte om status for kurset, ref. Sak 4/2021. Gitt korona-restriksjonene som er nå, er 

kurset vanskelig å gjennomføre. Hege har kontakt med Bjørnelykke. Foreløpig har vi ikke noe 

lokale. Marianne kan ha med to hjelpeinstruktører på bronsemerkekurs til våren, noe som kan 

være av interesse for medlemmer av klubben som går kurset.  
 

• Vedtak: Saken tas til orientering.  
  

Sak 13/2021: Årsmøtet  
Styret diskuterte status for arbeidet med årsmøtet, ref. Sak 79/2020 og sak 5/2021. Det meste 

er på plass, men noe mangler fortsatt. Innstillingen fra valgkomiteen må ferdigstilles. 



Marianne kontakter aktuelle kandidater. Wenche skriver styrets årsberetning og oversender 

den til Marianne for kontroll. Dagsorden + alle rapporter, lages i pdf-er og sendes ut i forkant 

i årsmøtet. Siste frist for utsending er 3. mars. Hege ser på aktuelle kandidater for gavekort og 

legger fram en oversikt for styret på neste styremøte. Tone, Anette og Anne samarbeider om 

invitasjon (og påmelding) til årsmøtet for medlemmer som har betalt, og etablering av digital 

møteplattform for gjennomføring av årsmøtet. 
 

• Vedtak: Arbeidet med å forberede årsmøtet 2021 videreføres.   
 

Sak 14/2021: Årets hund  

Wenche presenterte et alternativ til nåværende regler for “Årets hund”. Formålet er å gjøre 

kåringen enklere, mer oversiktlig og interessant for klubbens medlemmer. Ref. Sak 7/2021. 

Styret diskuterte saken og stilte seg positivt til den alternative innretningen.  
 

• Vedtak: Styret vedtok å endre regler og poengberegning for «Årets hund» i OODK 
i henhold til statuttene for retrievermesterskapet 
(https://retrieverklubben.no/retrievermesterskapet/). Wenche formulerer et forslag 
som styret tar stilling til i neste møte.  

  

Sak 15/2021: Jubileumsboka  

Marianne orienterer om status for jubileumsboka. Ragnhild H. Knudsen, som har fått 

oppdraget, har sendt styret en oversikt med kostnadsanslag for alternative 

publiseringsformater - digital bok og trykt bok. Hege Sundsbarm har tilbudt seg å bidra med 

kunnskap og kontakter når det gjelder ombrekking og trykking. 
 

• Vedtak: Styret ønsker en trykt bok. Boka skal være gratis for OODKs medlemmer. 

Hege Sundsbarm og Ragnhild settes i kontakt med hverandre. De bes om å komme 

tilbake til styret med kostnadsanslag for et opplag av boken basert på antall 

medlemmer. 
  

Sak 16/2021: Vedrørende påmeldingsmetode til kurs 

Marianne orienterte om OODKs praksis for påmelding til kurs på Facebook-sidene. Det har 

kommet et innspill fra ett medlem om at kurspåmelding burde foregå ved loddtrekning 

(dersom det er overtegning) og ikke gjennom prinsippet om førstemann-til-mølla. Styret 

diskuterte saken. 

 

▪ Vedtak: Kurspåmelding fortsetter etter samme praksis som tidligere – førstemann-til-

mølla. 
 

Faste orienteringspunkter:  

• Antall medlemmer: 286 
• Klubbaktiviteter 
• Økonomi  
• Stevner: LP og bruks har stevner i mai. 
• Trening/kurs: LP holder to bronsemerkekurs og to konkurransekurs gjennom våren. 

Kursene er fylt opp. To helgekurs annonseres snart. Oversikt over kurs 2021 på OODKs 

hjemmeside oppdateres når kursdatoer er fastlagt. 
• Materiell/vedlikehold  
• Eventuelt  

o Til informasjon: informasjonsskriv for revidering av prøveregelverk i NKK.  

https://retrieverklubben.no/retrievermesterskapet/


o Tormod orienterte fra komiteens arbeid med lokaler for innetrening. Både 

tomter og leieforhold blir vurdert. Styret spilte inn at lokaler med ev betonggulv 

kan gjøres mer egnet med et dekke av noe slag. 

 


