
Referat av styremøte i OODK  

Møtenummer: 3/2021  

Dato: 09.03.2021  

Kl: 19.00-21.00   

Sted: Møtet foregikk på digital plattform (Facebook)  

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

Fraværende: Tone 

  

Dagsorden:  

Sak 17/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Nye saker til dagsorden tas opp under dette punktet.  

• Vedtak: Godkjent  

  

Sak 18/2021: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte  

• Referat fra styremøtet 15.02.21 er godkjent.   

• Styret har bevilget midler til Bruks for innkjøp av ny stige  

  

Sak 19/2021: Årsmøtet  

Redegjørelse for status og siste klargjøring, ref. Sak 79/2020, sak 5/2021 og sak 13/2021. Utkast 

til protokoll ligger klar i Dropbox. Vi må skaffe to nøytrale protokollunderskrivere og tellekorps. 

Første styremøte etter årsmøtet foreslås holdt 19. eller 14. april. 

  

• Vedtak: Styret har forberedt gjennomføringen av årsmøtet. Anette sender ut en 

«testlenke» til styret et par dager før møtet for å kvalitetssikre og teste gjennomføringen 

av det digitale årsmøtet. 

  

Sak 20/2021: Årets hund  

Wenche la fram et forslag til revidert regelverk for Årets hund, ref. Sak 14/2021. Forslaget ble 

diskutert av styret, som ønsker en enhetlig poengberegning for alle grener. Forslag til «premien» 

for Årets hund er diplom, en sløyfe og heder og ære. 

  

• Vedtak: Wenche skriver et nytt forslag hvor det blir en enhetlig kåring, og snakker med 

Tone for avklaring om AG.  



  

Sak 21/2021: Gavekort  

Hege la fram et skriftlig forslag til regler og rutiner for utdeling av symbolske gaver og en 

oversikt over aktuelle kandidater for gavekort, ref. Sak 13/2021. som styret diskuterte. Styret 

kom fram til at symbolske gaver skal deles ut til personer som fratrer verv i OODK (og ikke 

gjenvelges umiddelbart) som årsmøtevalgt styremedlem, valgkomitemedlem og revisor. 

Treningsansvarlige, -ledere og andre som gjør en innsats i klubben bør også få en 

oppmerksomhet. Styret tar opp igjen dette på neste styremøte. 

• Vedtak: OODK deler ut en symbolsk gave til personer som fratrer verv i OODK som 

årsmøtevalgt styremedlem, valgkomitemedlem og revisor. Gaven kan gis i form av et 

gavekort med verdi kr 500 i forbindelse med klubbens årsmøte i mars. Hege kjøper inn 

årets gavekort. Oppmerksomheter til andre som gjør en innsats i OODK blir tatt opp i 

neste møte. 

  

Faste orienteringspunkter:  

• Antall medlemmer: 301  

• Klubbaktiviteter 

• Økonomi  

• Stevner: lydighet 9. mai, bruks 8. mai, ferdselsprøve 28. april  

• Trening/kurs: Bruks: Ferdselsprøvekurs og runderingskurs. Lp: bronsemerkekurs x2, 

konkurransekurs x2 og et helgekurs. 

• Materiell/vedlikehold  

• Eventuelt: 

• Hege orienterte om planene for instruktørutdanning. Kurset er godkjent av NKK, 

og vil bli annonsert blant annet på FB-sidene til OODK før påske. 

• Tormod orienterte om mulighetene for anskaffelse av egnet lokale for innetrening.  

  

  

 

 


