
Referat styremøte i OODK 

Møtenummer 4/2021 

Dato19.04.2021 

Møtenummer 4/2021. 

Kl.19-2130 

Sted: Digital plattform(Facebook) 

Tilstede: Marianne Aker, Carol Ann Myhre,  Hege Torp, Anette B. Jægersborg, Wenche M. Olsen, 

Tormod Skaret, Kari Schrøder,  

 

:Sak 22/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Det ble fremmet forslag om å lage et fast punkt på dagsorden ang.arbeidet med å finne lokaler  

for innetrenig. 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. Lokaler for innetrening vil inngå som fast 

orienteringspunkt. 

 

.Sak 23/2021: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte 

Det er tidligere vedtatt å avholde  2 bronsemerkekurs og1 ferdselsprøve kurs. Disse kursene 

pågår nå. Videre er det bestemt 1 feltsøk kurs og 1 valpestige kurs, planlagt gjennomført i mai. 

 

.Sak 24/2021: Årsmøtet 2021–oppsummering/oppfølging. 

Det mangler fortsatt fysisk underskrift av protokoll før den blir lagt ut. Protokoll fra årsmøtet 

legges ut som PDF fil. Årsregnskap 2020 skal signeres av styret. 

Leder kontakter Brønnøysundregistrene med informasjon om nye styremedlemmer. 

Vedtak: Marianne følger opp årsmøtesakene. 

 

Sak 25/2021: Konstituering av styret 

Fordeling av arbeidsoppgaver: 

• Styrets ansvar og oppgaver, herunder arbeidsoppgaver fordelt på styremedlemmer, er 

beskrevet i OODKs Klubbhåndbok. For hvert nytt styre beskrives den avtalte 

arbeidsdelingen i et eget dokument. 

•  

• Web ansvarlige Tone og Karine fortsetter. De er ikke medlem av nåværende styre. Leder 

v/ Marianne Aker, er styrets web kontakt. 

• Wenche fortsetter med diverse innkjøp, premier osv. 

• Tormod har ansvar for vedlikehold av materiell 

• Carol har ansvar for klubbaktiviteter, innmelding av stevner og prøver og Årets hund. 

• Treningsansvarlige/-ledere har ansvar for grenenes trening og kursadministrasjon. 



 

• Vedtak: Hege oppdaterer dokumentet som beskriver arbeidsfordeling internt i styret. 

Hege ser også på dokumentene «Prosedyrer for kursadministrasjon» og «Retningslinjer 

trening og kurs». Forslag til eventuell oppdatering av dokumentene legges fram for 

styret i mai.  

• Vedtak: Styrets møteplan fram til september. Dato: 18.05,17.06, 25.08. 

 

Sak 26/2021: Årets hund 

Revidert forslag fra Wenche ang. Årets hund ble diskutert. 

Samme prinsipp skal gjelde for alle grener. Beste resultat av 3 tellende prøver, om likt resultat 

vil prøve 4 være avgjørende. Det kåres 1 vinner i hver klasse innenfor hver av de fire grenene. 

Dokumentet legges ut på nettsiden og det lages litt blest om Årets hund. 

Vedtak: De nye reglene for kåring av «Årets hund» gjøres gjeldene fra 2021.  

 

Sak 27/2021: Treningsavgift for innetrening som ikke kan gjennomføres 

Forslag fra Hege ang. treningsavgift ble diskutert. 

Styret diskuterte hvordan man skal forholde seg til fjorårets kansellerte innetrening og evt 

liknende situasjoner i framtida. Styret sluttet seg til alternativ (a) i saksfremlegget som 

diskuterte presiseringer i OODKs retningslinjer for kurs og trening.  

NYTT: Dersom planlagt trening med ekstern instruktør eller på leid treningssted ikke lar seg 

gjennomføre (helt eller delvis, av en eller annen grunn), skal medlemmer ha tilbakebetalt en 

forholdsmessig andel av innbetalt treningsavgift.  

Alternativ a: Dette gjelder uansett om OODK belastes alle eller deler av kostnadene knyttet til 

treningen - eller ikke.  

Hege oppdaterer dokumentet «Retningslinjer for kurs og trening» i tråd med dette.. Det ble 

presisert at man bør tilstrebe å sikre seg mot økonomisk tap ved slike uforutsigbare hendelser 

som en pandemi er, ved inngåelse av kommende kontrakter. 

Den nye presiseringen i retningslinjene gjøres gjeldene for høsten 2020, noe som innebærer at 

medlemmer som hadde betalt for AG og Rally innetrening høsten 2020  får tilbake 60% av 

innbetalt beløp, som tilsvarer tapt trening. 

Vedtak: Retningslinjene for kurs og trening endres. Kasserer sørger for at 60 % av 

treningsavgiften høsten 2020 tilbakebetales.  

 

Sak 28/2021: Smitteverntiltak og organiserte treninger/kurs 

Saken ble grundig diskutert. Enighet i styret om at OODK skal være en ansvarlig klubb og følge 

smittevernsreglene for Oslo kommune. Det var uenighet om klubben kunne åpne for 

egentrening med åpen bom, bruk av klubbens utstyr  og trening med inntil 10 påmeldt  

personer  innenfor gjeldene regle for Oslo kommune.   Et klart flertall mente at det var brudd på 



regler og at det pr i dag ikke er mulig  for lettelser på Brekke.  Situasjonen blir løpende vurdert 

og så fort tiltak for Oslo letter, tar styret hastevedtak for gjenåpning. Marianne informerer 

grenene om styrets vedtak. 

Vedtak Brekke forblir nedstengt for organisert trening inntil det lettes på smittevern tiltak for 

Oslo. 

 

Sak 29/2021: NBF–kandidater til «Fagkomiteen for Bruks 2021/2022» 

Det ble lagt fram forslag til svar på invitasjon fra NBF fra Bruks v/ Christin og Hege. 

Vedtak:  OODK fremmer forslag om gjenvalg av Hilde Nordli og Anne-Marit Traaholt. Hege 

svarer NBF. 

.Faste orienteringspunkter 

• Antall medlemmer 314 

• Klubbaktiviteter: Ferdselsprøve kurs ,2 bronsemerkekurs og 1 Katja kurs pågår. 

Lydighet- og brukstevne på vent inntil nye retningslinjer for Oslo, som kommer 29 april 

.Feltsøk og valpestige kurs er planlagt i mai. 

• Økonomi Oppgjør fra NM i lydighet er nå i orden. 

• Materiell : Maling av bu, innkjøp av nytt toalett og grusing under aqility-henger og i 

innkjørsel Brekke er planlagt utført. 

• Eventuelt: Tormod, representant for prosjekt innetrening, informerte om arbeidet så 

langt. Foreløpig ingen konkrete prosjekter som foreligger, 

 

For styret, Kari Schrøder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


